OBIECTIV:

P.U.Z.

ZONA DELIMITATA DE STR. SOVEJA
INTERSECTIE CU STR. BARBU STEFANESCU
DELAVRANCEA

ADRESA OBIECTIV:
Mun. Constanta, Str. Soveja intersectie cu Str. Barbu Delavrancea, Jud. Constanta

BENEFICIAR:
IACOB RAZVAN CRISTIAN
PROIECTANT GENERAL:
S.C. MASSTUDIO S.R.L.
J13/2488/2017
Cod fiscal: 37943819
Sediu social: Constanta, Str. Poporului, nr. 36
Tel: 0743.809.868 / 0723.171.168
Email: office@masstudio.ro

STRADA BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA
URBANISM:

S.C. MASSTUDIO S.R.L.
J13/2488/2017
Cod fiscal: 37943819
Sediu social: Constanta, Str. Poporului, nr. 36
Tel: 0743.809.868 / 0723.171.168
Email: office@masstudio.ro

Nu

r Proiect

11/2017

Faza

Data

P.U.Z.

Februarie 2018

Nume

Semn tur

Urb.B jenaru Alexandru

Sef. Proiect

Urb.P

-Ionela

Colectiv
elaborare
(Proiectat/
Desenat)

AD

AS

OV

EJA

Arh.Stebing r Mihai

STR

DE SPECIALITATE:

- Limita suprafata studiu PUZ Nr.
Pct.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Coordonate pct.de contur
X [m]

Y [m]

305600.600
305577.192
305583.774
305533.398
305528.332
305491.822
305481.293
305481.594
305462.642
305443.659
305355.147
305362.536
305382.607
305384.139
305390.645
305479.808
305479.741
305516.906
305521.071
305590.232

789830.535
789834.881
789868.683
789877.038
789885.032
789890.292
789890.723
789921.795
789922.147
789921.995
789917.233
789861.229
789861.961
789820.541
789779.566
789794.853
789772.656
789766.062
789789.537
789777.526

S =25352 mp

Lungimi
laturi
D(i,i+1)
23.808
34.437
51.064
9.464
36.887
10.538
31.073
18.955
18.984
88.640
56.489
20.084
41.448
41.488
90.464
22.197
37.745
23.842
70.196
54.013

- Imobil ce a generat PUZ Nr.
Pct.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Coordonate pct.de contur
X [m]

Y [m]

305438.340
305452.930
305470.560
305470.550
305469.830
305469.300
305467.500
305465.230
305460.080
305457.290
305455.960
305453.760
305437.910
305438.140
305438.190

789823.860
789823.840
789823.840
789825.470
789826.930
789828.180
789829.780
789831.900
789837.150
789840.020
789840.950
789841.490
789843.560
789831.960
789829.770

Lungimi
laturi
D(i,i+1)
14.590
17.630
1.630
1.628
1.358
2.408
3.106
7.354
4.003
1.623
2.265
15.985
11.602
2.191
5.912

LEGEND
Identificare la nivelul mun.
Constanta a zonei propusa
spre studiu P.U.Z.
(S.= 25352,00 mp.)

LEGEND
Identificare la nivelul zonei, arealul studiat si terenul ce a demarat documentatia
Suprafata masurata (mp)
25352
scara 1:500

Adresa imobilului
Constanta, Str. Soveja intersectie cu Str. Barbu Stefanescu Delavrancea
UAT
CONSTANTA

:

INCADRARE
(MUNICIPIU/ LA NIVEL DE ZONA)
SCAR :
-/---

S =477 mp

:

Executant,
S.C. Geocad Limits S.R.L

A3 (42,0 x 29,7 cm)

Dr.Ing. Dospinescu Daniela Ramona
Data: 07 Aprilie 2017

U01

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 fara acordul scris al proiectantului este strict interzisa si se pedepseste conform legii.

LL

PLAN INCADRARE ZONA_VIZAT O.C.P.I.

Y MA

N

ALL
DOR

SOVEJA
STRADA

P.U.Z. ZONA DELIMITATA DE STR. AMURGULUI, SOS. MANGALIEI, STR. NICOLAE GRINDEANU SI PROPRIETATE PRIVATA

N

P.U.Z. STRADA SOVEJA INTERSECTIE CU STRADA BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA
789950

789900

789850

789800

789750

LEGENDA
Limite
Limita zona de studiu P.U.Z. S.= 25352,00 mp.

305600

Limita propusa amplasament ce a generat P.U.Z.
cu Nr. cadastral= 231036 S.= 477,00 mp.

305600

ta
onstan
Mun. C
Teren 54.01

Limita U.T.R conform P.U.G.M.C. aprobat
Zonificare functionala
23.81

Locuinte colective medii (P+3-4E) situate in
ansambluri preponderent rezidentiale
ta
onstan
Mun. C
Teren
34.44

Locuinte colective inalte (P+8-10E) situate in
ansambluri preponderent rezidentiale
Activitati comerciale

P

Tarabe si gherete comerciale pe domeniul public

N
ZRL4

Spatii verzi degradate si circulatii pietonale utilizate
drept parcare pentru locuintele colective din
proximitate si vizitatori

305550

P.O.T.max.= 30%;
C.U.T.max.=1.5 mp./ A.D.C.;
R.H.max.= P+4E(15,00 metri);

P

Strada

Activitati comerciale la parterul locuintelor colective
Circulatii si accesuri

Soveja

Bloc 44
P+4(44.94)

Spatii verzi

stanta

70.20
Alee

SUBZONA LOCUINTE
COLECTIVE MEDII
(P+3-4E) SITUATE IN
ANSAMBLURI PREPONDERENT
REZIDENTIALE

Parcare
305550

Constructii/ amenajari tehnico-edilitare

un. Con
Teren M
51.06

P

Circulatie carosabila

ZRL4
G

SUBZONA LOCUINTE
COLECTIVE MEDII
(P+3-4E) SITUATE IN
ANSAMBLURI PREPONDERENT
REZIDENTIALE

G

G

Circulatie pietonala
9.4
6

Demarcatie sensuri de mers

P.O.T.max.= 30%;
C.U.T.max.=1.5 mp./ A.D.C.;
R.H.max.= P+4E(15,00 metri);

Alee
23.84

Delimitare benzi de circulatie carosabila

P

Figurare trasee circulatie carosabila
in intersectie cu sens giratoriu

Bloc 41 A
P+6(48.57)

ZRL5

Trecere de pietoni
alee

Bloc 44 A
P+4(44.09)

36.89

SUBZONA LOCUINTE
COLECTIVE INALTE (P+8-10E)
SITUATE IN ANSAMBLURI
PREPONDERENT
REZIDENTIALE

Sens de mers - circulatie carosabila

P.O.T.max.= 25%;
C.U.T.max.= 2.5 mp./ A.D.C.;
R.H.max.= P+10E(33,00 metri);
G

305500

305500

37.75
Alee

G

Legenda ridicare topografica

Vecinatati ale terenului ce a
generat prezenta
documentatie:

Constructii

G

Eterra

G

G

Aliniamentul cvartal PUZ

Str. Barbu Delavrancea
31.07

Cota teren

Str. Barbu Delavrancea
22.20

Drum

Str.Barbu Delavrancea

1.6
1.3 3
6

2.
41
11

3.

Spatii comerciale

Stalp electricitate

35

00

conducta termoficare

.27
22

IE 232783
Spatii comerciale

TEREN CE A GENERAT
DOCUMENTATIA

35B Sc.A 77

15.98

P(31.81)
IE 226331
Spatii comerciale

305450

90.46

2.19

5.91

IACOB RAZVAN CRISTIAN

11.60

BILANT TERITORIAL ZONA STUDIU P.U.Z. - EXISTENT
PROIECTANT GENERAL:

40B Sc.B 106

35B Sc.B 77

SUBZONA LOCUINTE
COLECTIVE MEDII
(P+3-4E) SITUATE IN
ANSAMBLURI PREPONDERENT
REZIDENTIALE

G

ZONIFICARE
FUNCTIONALA

G

ZRL4

P.O.T.max.= 30%;
C.U.T.max.=1.5 mp./ A.D.C.;
R.H.max.= P+4E(15,00 metri);

LOCUINTE COLECTIVE MEDII
G

P+4(42.42)

G

Bloc 40 A

ghena

35B Sc.C 77

ZRL4
SUBZONA LOCUINTE
COLECTIVE MEDII
(P+3-4E) SITUATE IN
ANSAMBLURI PREPONDERENT
REZIDENTIALE

Parcare

Parcare

41.49

305400

23.808
34.437
51.064
9.464
36.887
10.538
31.073
18.955
18.984
88.640
56.489
20.084
41.448
41.488
90.464
22.197
37.745
23.842
70.196
54.013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Y [m]

305438.340
305452.930
305470.560
305470.550
305469.830
305469.300
305467.500
305465.230
305460.080
305457.290
305455.960
305453.760
305437.910
305438.140
305438.190

789823.860
789823.840
789823.840
789825.470
789826.930
789828.180
789829.780
789831.900
789837.150
789840.020
789840.950
789841.490
789843.560
789831.960
789829.770

35B Sc.D 77

14.590
17.630
1.630
1.628
1.358
2.408
3.106
7.354
4.003
1.623
2.265
15.985
11.602
2.191
5.912

G

G
G
G

G
G

G
G

G

G
G

56.49

S =477 mp

Teren Mu

G

n. Consta
n

Executant,
S.C. Geocad Limits S.R.L

ta
305350
789950

Data: 07 Aprilie 2017

789900

Dr.Ing. Dospinescu Daniela Ramona

S =25352 mp

310,56 1.2249%

ACTIVITATI COMERCIALE
(+chioscuri/ gherete comert)

510,83 2.0149%

URBANISM:

J13/2488/2017
Cod fiscal: 37943819
Sediu social: Constanta, Str. Poporului, nr. 36
Tel: 0743.809.868 / 0723.171.168
Email: office@masstudio.ro

CIRCULATIE RUTIERA (si
constructii aferente/ parcari
amenajate)

8309,85 32.777%

CIRCULATII PIETONALE

7230,98 28.521%

1103,689

SPATII VERZI

4705,22 18.559%

541,03599

PLATFORMA DESEURI

Nu

r Proiect
11/2017

22,48 0.0886%
25352,00 100%

1644,72523

REGLEMENTARI ANTERIOR APROBATE conform
P.U.G.M.C. aprobat, aferente terenului ce a generat
documentatia, identificat prin numar cadastral 231036:
Incadrare in U.T.R. ZRL4
Suprafata teren= 477,00 mp.
P.O.T.max.= 30%;
C.U.T.max.=1.5 mp./ A.D.C.;
R.H.max.= P+4E(15,00 metri);
Suprafata construita= 143,10 mp.
Suprafata construita desfasurata= 715,50 mp./ A.D.C.
Terenul ce a generat documentatia de tip P.U.Z. este liber
de constructii.
UTILIZARI ADMISE:
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.

Faza

Data

P.U.Z.

Februarie 2018
Semn tur

Nume
Urb.B jenaru Alexandru

Sef. Proiect

Diferenta de ordinul zecimalelor, dintre total si suma tuturor
suprafetelor zonelor functionale, mai sus enumerate, este din
cauza rotunjirii.

41.45

Teren Mun. Constanta

S.C. MASSTUDIO S.R.L.
J13/2488/2017
Cod fiscal: 37943819
Sediu social: Constanta, Str. Poporului, nr. 36
Tel: 0743.809.868 / 0723.171.168
Email: office@masstudio.ro

4262,08 16,811%

LOCUINTE COLECTIVE INALTE

TOTAL

20.08

789830.535
789834.881
789868.683
789877.038
789885.032
789890.292
789890.723
789921.795
789922.147
789921.995
789917.233
789861.229
789861.961
789820.541
789779.566
789794.853
789772.656
789766.062
789789.537
789777.526

X [m]

Lungimi
laturi
D(i,i+1)

789850

305600.600
305577.192
305583.774
305533.398
305528.332
305491.822
305481.293
305481.594
305462.642
305443.659
305355.147
305362.536
305382.607
305384.139
305390.645
305479.808
305479.741
305516.906
305521.071
305590.232

Coordonate pct.de contur

Suprafete utilizate
drept parcare
neamenajata

S.C. MASSTUDIO S.R.L.

Bloc 35 B

P+4(44.15)
(15.50 metri)

SUPRAFATA
mp.
%

Parcare

40A Sc.B 106

789800

Y [m]

Nr.
Pct.

789750

305350

X [m]

Lungimi
laturi
D(i,i+1)

ADRESA OBIECTIV:
Mun. Constanta, Str. Soveja intersectie cu Str. Barbu Delavrancea, Jud. Constanta

BENEFICIAR:

88.64
Teren Mun. Constant
a

erbului
Aleea C

Bloc 40 B
P+4(45.13)
(15.50 metri)

Strada Soveja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Coordonate pct.de contur

Camin retea electrica
Canalizare

G

Nr.
Pct.

ZONA DELIMITATA DE STR. SOVEJA
INTERSECTIE CU STR. BARBU STEFANESCU
DELAVRANCEA

Taluz

P.O.T.max.= 30%;
C.U.T.max.=1.5 mp./ A.D.C.;
R.H.max.= P+4E(15,00 metri);

- Imobil ce a generat PUZ -

P.U.Z.

Semafor cale ferata

G

40A Sc.A 106

- Limita suprafata studiu PUZ -

OBIECTIV:

Indicator rutier

Teren Mun. Constanta

4.

18.98

17.63

Lampadar

G

1.6

Adresa imobilului
Constanta, Str. Soveja intersectie cu Str. Barbu Stefanescu Delavrancea
UAT
CONSTANTA

G

IE 231036

40B Sc.A 106

Cale ferata

IE 234929
P(31.81)

G

7.

Alee
Suprafata masurata (mp)
25352
305400
scara 1:500

18.96

1.63

14.59

DISFUNCTIONALITATI in zona studiata:
functiuni - zona rezidentiala cu spatii comerciale la
parterul cladirilor de locuit, circulatii si spatii verzi, dar cu
dotari urbane si echipamante publice insuficiente si slab
reprezentate.
fond construit - imagine urbana afectata de lipsa unui
cadru unitar in ceea ce priveste reabilitarea, remodelarea
fatadelor si amplasarea reclamelor, nerespectarea proiectelor
initiale si/sau modficari arbitrare ulterioare.
- 305450
circulatii - alei auto de acces subdimensionate pentru
traficul existent, utilizarea circulatiilor pietonale si spatiilor
publice ca parcaje, parcaje publice si de rezidenta insuficinte.
sistem de spatii publice - lipsa sentimentului de
apartenenta si interes pentru spatiile publice, utilizarea
acestora strict pentru nevoile de mobilitate, lipsa locurilor de
joaca/ de odihna, degradarea amenajarilor exterioare, in
special a spatiilor plantate
regim juridic - neclarificarea diferentierii apartenentei
terenurilor publice de cele ce revin in indiviziunea
proprietarilor pentru gestionarea directa de catre asociatiile
de locatari/ societati mixte.
- retele tehnico-edilitare - prezenta pe proprietate privata
sau in imediata vecinatate a conducte ce nu permit edificarea
de constructii pe teren din cauza pozitionarii acestora si/ sau
a zonelor acestora de protectie --- conform avizelor obtinute.
Astfel se propune devierea acestora pe domeniul public.

PLAN INCADRARE ZONA_VIZAT O.C.P.I.

Urb.P

-Ionela

Arh.Stebing r Mihai
Colectiv
elaborare
(Proiectat/
Desenat)

DE SPECIALITATE:

:

SITUATIE EXISTENTA
SCAR :
1:500
:
A1 (84,1 x 59,4 cm)

U02

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 fara acordul scris al proiectantului este strict interzisa si se pedepseste conform legii.

10.54

Alee

Imobil ce genereaza PUZ

NORD si NORD-EST trotuar str. Barbu
Delavrancea si trotuar
EST - trotuar str. Soveja
SUD - teren Primaria Mun.
Constanta bloc 40A
VEST - teren Primaria
Constanta bloc 40B

N

P.U.Z. STRADA SOVEJA INTERSECTIE CU STRADA BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA
SCHEMA EXPLICATIVA a modificarilor indicatorilor urbanistici

BILANT TERITORIAL ZONA STUDIU P.U.Z. - PROPUS

Limita propusa amplasament ce a generat P.U.Z.
cu Nr. cadastral= 231036 S.= 477,00 mp.
305600

Limita U.T.R conform P.U.G.M.C. aprobat

nstanta
un. Co

Limita U.T.R ZRL4-A propus

Denumire U.T.R conform P.U.G.M.C. aprobat

ZRL4-A Denumire U.T.R propus

Zonificare functionala existent

P

N
s
un. Con
Teren M

P

ZRL4-C

P.O.T.max.= 30%;
C.U.T.max.=1.5 mp./ A.D.C.;
R.H.max.= P+4E(15,00 metri);

P

Locuinte colective inalte (P+8-10E) situate in ansambluri
preponderent rezidentiale
Activitati comerciale

tanta

Parcare

51.0639

70.1964

Alee

SUBZONA LOCUINTE
COLECTIVE MEDII
(P+3-4E) SITUATE IN
ANSAMBLURI PREPONDERENT
REZIDENTIALE

So
Strada
veja

Spatii verzi degradate si circulatii pietonale utilizate
drept parcare pentru locuintele colective din
proximitate si vizitatori

G
G

42

ZRL4-B
Alee
23.8415

Activitati comerciale la parterul locuintelor colective
Zonificare functionala propus
Bloc 41 A
P+6(48.57)

P.O.T.max.= 30%;
C.U.T.max.=1.5 mp./ A.D.C.;
R.H.max.= P+4E(15,00 metri);

Suprafata edifical propus - locuinte colective mici
cu functiuni complementare locuirii (servicii - birouri,
functiuni publice parter - comert, alimentatie publica)

ZRL5

Bloc 44 A
P+4(44.09)

36.8863

SUBZONA LOCUINTE
COLECTIVE INALTE (P+8-10E)
SITUATE IN ANSAMBLURI
PREPONDERENT
REZIDENTIALE

Spatii verzi amenajate pe lot (S.=87,6712 mp.)

alee

SE MENTIN
INDICATORII URBANISTICI

Circulatii si accesuri existent/ propus

P.O.T.max.= 25%;
C.U.T.max.= 2.5 mp./ A.D.C.;
R.H.max.= P+10E(33,00 metri);

Circulatie carosabila existent

G

305500
G

305500

382,837

4533,54 18.661%

TOTAL

P.O.T.max.= 25%;
C.U.T.max.= 2.5 mp./ A.D.C.;
R.H.max.= P+10E(33,00 metri);

P.O.T.max.= 30%;
C.U.T.max.=1.5 mp./ A.D.C.;
R.H.max.=P+4E(15,00 metri);

22,48 0.0886%
25352,00 100%

PLATFORMA DESEURI

Diferenta de ordinul zecimalelor, dintre total si suma tuturor
suprafetelor zonelor functionale, mai sus enumerate, este din cauza
rotunjirii.

SUBZONA MIXTA
PREDOMINANT CU LOCUINTE
COLECTIVE MEDII SI COMERT
LA PARTER (S+P+2E-4E)
SITUATE IN ANSAMBLURI
PREPONDERENT
REZIDENTIALE

ZRL4-A 5068,83

SUBZONA LOCUINTELOR
COLECTIVE MEDII (P+3E- 4E)
SITUATE IN ANSAMBLURI
PREPONDERENT
REZIDENTIALE

ZRL4-B 5460,81
ZRL4-C 1115,42
ZRL4-D 4941,12

SE MENTINE

SE MENTINE

constructii comerciale:
min. 50%;

P.O.T.max.= 30%;
C.U.T.max.=1.5 mp./ A.D.C.;
R.H.max.=P+4E(15,00 metri);

P.O.T.max.= 36%;
C.U.T.max.=1.8 mp./ A.D.C.;
R.H.max.=S+P+4E(16,00 metri);

blocuri de locuinte:
min.30%;
constructii de sanatate:
15 mp./pers.;

mentine)

CRESTERE indicatori urbanistici +20%
Existent
Propus

37.7450

Alee

Conform Legii 350 din 06.06.2001 privind Amenajarea
Teritoriului si Urbanismul, beneficiarul terenului va putea sa initieze
un Plan Urbanistic Zonal ce va modifica reglementarile urbanistice
aprobate, in limita majorarii C.U.T. cu maxim 20 % fata de cel
existent.

17712,9

ZRL4
ZRL4-A
P.O.T max.= 30% -> 36% (crestere 20%)
C.U.T. max.= 1.50 -> 1.80 (crestere 20%)
pt. parcele de colt P.O.T. max. admis= 80%

Demarcatie sensuri de mers existent

Alee

U.T.R. ZRL4-B/C/D si ZRL5 - SE MENTIN

10.5380

Delimitare benzi de circulatie carosabila existent
Str. Barbu Delavrancea

Figurare trasee circulatie carosabila
in intersectie cu sens giratoriu

31.0733

Str. Barbu Delavrancea

Numarul minim al locurilor de parcare ce trebuie asigurate se
de
de capacitatea
cf. Regulamentului privind asigurarea nr. minim de
locuri de parcare pt. lucrarile de constructii si amenajari autorizate, pe raza municipiului
Constanta, cf. H.C.L. 113/ 27.04.2017 astfel:

22.1971

Trecere de pietoni existent

Str.Barbu Delavrancea
18.9557

Art. 13 - locuinte semicolective/ colective - a) 1 loc de parcare / pe unitate locativa
cu suprafata utila de maxim 100,00 mp.;
b) 2 locuri de parcare / unitate locativa cu suprafata utila
mai mare de 100,00 mp.;

Sens de mers - circulatie carosabila existent

IE 234929
P(31.81)

G

G

P.O.T.max.= 30%;
C.U.T.max.=1.5 mp./ A.D.C.;
R.H.max.=P+4E(15,00 metri);

crestere 20%

G

G

P.O.T.max.= 25%;
C.U.T.max.= 2.5 mp./ A.D.C.;
R.H.max.= P+10E(33,00 metri);

pt. parcele de colt
P.O.T. max.
admis= 80%

P.O.T.max.= 30%;
C.U.T.max.=1.5 mp./ A.D.C.;
R.H.max.=P+4E(15,00 metri);

constructii financiar-bancare:
min. 60%;

ZRL5 1126,74

TOTAL

P.O.T.max.= 30%;
C.U.T.max.=1.5 mp./ A.D.C.;
R.H.max.=P+4E(15,00 metri);

Procent min. spatii verzi cf.
S.
H.C.J.C. 152/ 22.05.2013
(mp.)

U.T.R.

SUBZONA LOCUINTE
COLECTIVE INALTE (P+8-10E)
SITUATE IN ANSAMBLURI
(se
PREPONDERENT REZIDENTIALE

P.O.T.max.= 30%;
C.U.T.max.=1.5 mp./ A.D.C.;
R.H.max.=P+4E(15,00 metri);

SE MENTINE

914,989

Circulatie pietonala existent

SE MENTIN
INDICATORII URBANISTICI

G

6599,43 27.064%

DENUMIRE
U.T.R.

Spatii verzi

SUBZONA LOCUINTE
COLECTIVE MEDII
(P+3-4E) SITUATE IN
PANSAMBLURI PREPONDERENT
REZIDENTIALE

CIRCULATII PIETONALE

PROCENTUL DE OCUPARE minim pt. SPATII VERZI pe lot

Constructii/ amenajari tehnico-edilitare

SE MENTIN
INDICATORII URBANISTICI

9.46

8775,77 34.133%

Tarabe si gherete comerciale pe domeniul public

305550

G

CIRCULATIE RUTIERA (si
constructii aferente/ parcari
amenajate)

SPATII VERZI

Locuinte colective medii (P+3-4E) situate in ansambluri
preponderent rezidentiale

SE MENTINE

P.O.T.max.= 30%;
C.U.T.max.=1.5 mp./ A.D.C.;
R.H.max.=P+4E(15,00 metri);

eja
v
o
S
a
strad

23.8076

ZRL5

34.4366

Bloc 44
P+4(44.94)

2.0149%

Limita edificabil propus (S.= 383,9806 mp.)
ta
onstan
Mun. C
Teren

305550

466,52

ACTIVITATI
COMERCIALE

(avand precedent in
utilizare drept parcare)

310,56 1.2249%

LOCUINTE COLECTIVE INALTE

54.0128

PROPUS

4643,68 16,811%

LOCUINTE COLECTIVE MEDII

305600

M
Teren

SUPRAFATA
mp.
%

ZONIFICARE
FUNCTIONALA

Limita zona de studiu P.U.Z. S.= 25352,00 mp.

EXISTENT

Suprafete propuse drept
parcare amenajata

veja
o
S
a
strad

Limite

789950

789900

789850

789800

789750

LEGENDA

G

Spatii comerciale

conducta termoficare
IE 232783
18.9831

Spatii comerciale

PARCELA DE COLT

305450

35B Sc.A 77

P.O.T.max.= 80%;
C.U.T.max.=1.8 mp./ A.D.C.;
R.H.max.=S+P+2E;

40B Sc.A 106

P(31.81)

A'IE 226331
Spatii comerciale

Art. 4 - constructii administrative - 1 loc de parcare la fiecare 80 mp. din S.C.D.,
pentru functiuni care nu genereaza trafic de utilizatori sau 1 loc de parcare la 40 mp.
din S.C.D., pentru functiuni care genereaza trafic (acces public la ghisee, birouri, relatii
cu publicul);

Delimitare benzi de circulatie carosabila propus
pentru acces parcare subterana
Ax acces carosabil parcare subterana propus
(raza de giratie= 5,50 metri)

Teren Mun. Constanta

IE 231036

Lift parcare subterana propus

Art. 5 - constructii comerciale - c) min. 1 loc de parcare la fiecare 50 mp. din S.C.D.
utila de vanzare, pentru functiuni comerciale cu nr. redus de clienti, pentru spatii cu
suprafata utila mai mare de 50 mp.;
d) pentru angajati se va asigura un supliment de 20%, fata de nr.-ul total de locuri de
parcare (asa cum e prevazut la art.5, lit. b) ;

305450

Acces parcare subterana propus
Legenda ridicare topografica

G

erbului

A
P+4(45.13)
40B Sc.B 106

ZRL4-A

Imobil ce genereaza PUZ

G

SUBZONA MIXTA PREDOMINANT
CU LOCUINTE COLECTIVE MEDII SI
COMERT LA PARTER (S+P+2E-4E)
SITUATE IN ANSAMBLURI
PREPONDERENT REZIDENTIALE

35B Sc.B 77

Strada Soveja

P.O.T.max.= 36%;
C.U.T.max.=1.8 mp./ A.D.C.;
R.H.max.=S+P+4E(16,00 metri);

G

40A Sc.B 106

Parcare

Aliniamentul cvartal PUZ

ZRL4-D

Cota teren

Bloc 35 B

SUBZONA LOCUINTE
P+4(42.42)
COLECTIVE MEDII
(P+3-4E) SITUATE IN
ANSAMBLURI PREPONDERENT
REZIDENTIALE

Drum
Cale ferata

Alee

305400

Parcare

40A Sc.A 106

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

305350

Coordonate pct.de contur
X [m]
305600.600
305577.192
305583.774
305533.398
305528.332
305491.822
305481.293
305481.594
305462.642
305443.659
305355.147
305362.536
305382.607
305384.139
305390.645
305479.808
305479.741
305516.906
305521.071
305590.232

Y [m]
789830.535
789834.881
789868.683
789877.038
789885.032
789890.292
789890.723
789921.795
789922.147
789921.995
789917.233
789861.229
789861.961
789820.541
789779.566
789794.853
789772.656
789766.062
789789.537
789777.526

Lungimi
laturi
D(i,i+1)

Nr.
Pct.

23.808
34.437
51.064
9.464
36.887
10.538
31.073
18.955
18.984
88.640
56.489
20.084
41.448
41.488
90.464
22.197
37.745
23.842
70.196
54.013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Coordonate pct.de contur
X [m]

Y [m]

305438.340
305452.930
305470.560
305470.550
305469.830
305469.300
305467.500
305465.230
305460.080
305457.290
305455.960
305453.760
305437.910
305438.140
305438.190

41.4882

Lungimi
laturi
D(i,i+1)

789823.860
789823.840
789823.840
789825.470
789826.930
789828.180
789829.780
789831.900
789837.150
789840.020
789840.950
789841.490
789843.560
789831.960
789829.770

Camin retea electrica
Canalizare
Taluz

G

Art. 11 - constructii sportive - conform detalierii aferente H.C.L. 113/ 27.04.2017;
Art. 23 - pentru toate functiunile se vor asigura locuri de parcare rezervate pentru
persoanele cu dezabilitati locomotorii, conform prevederilor normelor in vigoare;

41.4476

Teren Mun. Constanta

14.590
17.630
1.630
1.628
1.358
2.408
3.106
7.354
4.003
1.623
2.265
15.985
11.602
2.191
5.912

35B Sc.D 77

Spatii verzi - se vor respecta prevederile H.C.J.C 152/ 2013; necesarul de spatii verzi
aferente lotului propus pentru functiunea de locuire colectiva cu functiuni complementare este de
min. 30%, reprezentand 143,10 mp. (ce se vor realiza ulterior edificarii constructiei si poate fi
distribuita dupa cum urmeaza: suprafata de teren ramasa libera dupa realizarea constructiilor si
parcarilor aferente mentionate in anexa 5 a R.G.U., aprobat prin H.G.R. 525/1996, republicata;
suprafata fatadelor constructiilor; suprafata teraselor/ acoperisului.)

G

Parcaje si accesuri carosabile/ pietonale:
- imobilul prezinta acces direct din strazile, str. Soveja si str. Barbu Delavrancea;
- accesul pietonal se realizeaza de pe trotuarele aferente strazilor anterior mentionate;
- accesul carosabil pe teren, se va realiza din str. Soveja (la min. 3,50 metri dupa trecerea de
pietoni), avand o deschdiere propusa de 3,50 metri (acces lift parcare subterana)

G
G
G

G
G

G
G

S =477 mp

G

G
G

56.4887

G

Teren Mu
n. Consta

Executant,

nta

S.C. Geocad Limits S.R.L
Dr.Ing. Dospinescu Daniela Ramona

S =25352 mp

NOTA: Procentul de ocupare al terenului, coeficientul de utilizare al terenului si regimul de inaltime
caracterizeaza constructia si subzona in care se incadreaza din punct de vedere functional. Fiecare
dintre aceste valori trebuie sa fie cel mult egala cu valoarea maxima stabilita prin regulamentul de
urbanism al P.U.Z.. Nu este necesar ca valorile maximale stabilite sa conduca la posibilitatea unei
constructii de a atinge in mod simultan valorile maxime admise.

PLAN INCADRARE ZONA_VIZAT O.C.P.I.

305350

OBIECTIV:

P.U.Z.

ZONA DELIMITATA DE STR. SOVEJA
INTERSECTIE CU STR. BARBU STEFANESCU
DELAVRANCEA

NORD si NORD-EST - trotuar str. Barbu
Delavrancea si trotuar
EST - trotuar str. Soveja
SUD - teren Primaria Mun. Constanta bloc
40A
VEST - teren Primaria Constanta bloc 40B

0

,5

R5

Prezenta documentatie NU are ca scop intrarea in
legalitate a unor constructii edificate fara autorizatie
de construire sau care nu respecta prevederile
autorizatiei de construire.
Initiator P.U.Z.: IACOB RAZVAN, pentru a accentua
faptul ca initiatorul documentatiei de urbanism nu
solicita intrarea in legalitate pentru terenul aferent:
C.U.T.-ul propus este mai mic sau egal decat
patru.
C.U.T.-ul propus este mai mic sau egal decat
C.U.T. aprobat +20%.

ADRESA OBIECTIV:
Mun. Constanta, Str. Soveja intersectie cu Str. Barbu Delavrancea, Jud. Constanta

BENEFICIAR:

ax drum
Strada Soveja

IACOB RAZVAN CRISTIAN
PROIECTANT GENERAL:
S.C. MASSTUDIO S.R.L.

62.10

constructie existenta P+4E (16,00 metri)

15.20 0.30
12.40

1.50

PREZENTA DOCUMENTATIE RESPECTA
LEGISLATIA APLICABILA.

11.00

URBANISM:
S.C. MASSTUDIO S.R.L.
J13/2488/2017
Cod fiscal: 37943819
Sediu social: Constanta, Str. Poporului, nr. 36
Tel: 0743.809.868 / 0723.171.168
Email: office@masstudio.ro

Nu

constructie propusa P+2E (12,50 metri)

r Proiect
11/2017

19.50

Faza

Data

P.U.Z.

Februarie 2018

Urb.B jenaru Alexandru

Sef. Proiect

Urb.P

15.90

3.80

zona acces
carosabil lot
trotuar

1.90

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

1.90

1.5%

demarcatie circulatii: pietonal/ carosabil

8.60

5.002.00

12.40

demarcatie banda de circulatie carosabila

4.00

12.40

demarcatie banda de circulatie carosabila

5.30

demarcatie banda de circulatie carosabila

15.90

demarcatie banda de circulatie carosabila

8.00

demarcatie banda de circulatie carosabila

R5,5

18,20

10.70

15
3,00

-Ionela

Arh.Stebing r Mihai

demarcatie banda de circulatie carosabila

5,

0

5
4,3

6.80

3,50

demarcatie circulatii: pietonal/ carosabil

R5
,50

Semn tur

Nume

5,00

9.60

J13/2488/2017
Cod fiscal: 37943819
Sediu social: Constanta, Str. Poporului, nr. 36
Tel: 0743.809.868 / 0723.171.168
Email: office@masstudio.ro

limita proprietate

0,60

SECTIUNE A - A'

limita proprietate

2,00

P.O.T.max.= 80%;
C.U.T.max.=1.8 mp./ A.D.C.;
R.H.max.=S+P+2E;

4,

IE 231036

PARCELA DE COLT

00

Vecinatati ale terenului ce a generat prezenta
documentatie:

789950

789900

789850

789800

789750

Data: 07 Aprilie 2017

Colectiv
elaborare

5.40

(Proiectat/
Desenat)

constructie existenta P (5,50 metri)

DE SPECIALITATE:

5.50
5.40

trotuar

:

1.5%

2.5% 2.5%

REGLEMENTARI
URBANISTICE PROPUSE
SCAR :

Pavele autoblocante
Strat nisip, 10cm
Pamant compactat

Pavele autoblocante
Strat nisip, 2cm
Piatra sparta 0-63, 20cm
Pamant compactat

Borduri 20 x 25cm, beton C12/15
Fundatie 30 x 15cm, betonC18/10
Pamant compactat

Pavele autoblocante
Strat nisip, 10cm
Pamant compactat

1:500
:
A0 (118,9 x 84,1 cm)

U04

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 fara acordul scris al proiectantului este strict interzisa si se pedepseste conform legii.

Nr.
Pct.

- Imobil ce a generat PUZ -

Art. 10 - constructii de sanatate - a) se vor aplica normativele specifice in cazul
spitalelor si statiilor de salvare;
b) policlinici, clinici de specialitate, se va asigura 1 loc de parcare la 50 mp. din S.C.D.;
c) cresa, cresa speciala, se va asigura 1 loc de parcare la 10 angajati, dar nu mai putin de
3 locuri de parcare;
f) celelalte functiuni, se va asigura 1 loc de parcare pentru fiecare 10 persoane angajate.

S.c. maxim admisa= 381.60 mp.
S.d. maxim admisa= 858.60 mp.

Semafor cale ferata

20.0840

- Limita suprafata studiu PUZ -

Art. 9 - constructii de invatamant - a) se va asigura 1 loc de parcare la trei cadre
didactice;

Indicator rutier

88.6407

Parcare

a

ghena

Stalp electricitate

SE MENTIN
35B Sc.C 77
INDICATORII URBANISTICI

Teren Mun. Constant

Adresa imobilului
Constanta, Str. Soveja intersectie cu Str. Barbu Stefanescu Delavrancea
UAT
CONSTANTA

Reglementari urbanistice propuse aferente lotului ce a generat prezenta documentatie, situat
la adresa str. Soveja, intersectie cu str. Barbu Stefanescu Delavrancea, identificat cu nr. cadastral
= 231036, in suprafata de 477,00 mp.:
P.O.T. max.= 80%;
C.U.T. max.= 1.8 mp./ A.D.C.;
R.H. max.= S+P+2E (13,00 metri);

Lampadar

P.O.T.max.= 30%;
C.U.T.max.=1.5 mp./ A.D.C.;
R.H.max.= P+4E(15,00 metri);

Bloc 40 A
P+4(44.15)
(15.50 metri)

Art. 8 - constructii culturale - a) nu este obligatorie asigurarea de locuri de parcare
pentru spatii cu suprafata utila mai mica de 50 mp.;
b) se va asigura min. 1 loc de parcare pentru spatii cu suprafata utila intre 50 mp.-150
mp.;
c) pentru spatiile cu suprafata utila mai mare de 150 mp. se va asigura min. 1 loc de
parcare pentru fiecare 50 mp. din suprafata utila totala;

G

G

Suprafata masurata (mp)
25352
scara 1:500
305400

Art. 6 - constructii cu functiunea de alimentatie publica - a) 1 loc de parcare/ 4
locuri de masa (respectiv 1 loc de parcare la 8 mp. din suprafata utila a salii de
consumatie);
b) Nu ste obligatorie asigurarea de locuri de parcare pentru spatii cu suprafata utila a salii
de consumatie mai mica de 25 mp.;

Eterra

(15.50 metri)

90.4641

Aleea C

Constructii

Bloc 40 B

Strada Soveja

N

P.U.Z. STRADA SOVEJA INTERSECTIE CU STRADA BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA
789950

789900

789850

789800

789750

LEGENDA
Limite
Limita zona de studiu P.U.Z. S.= 25352,00 mp.

305600

Limita propusa amplasament ce a generat P.U.Z.
cu Nr. cadastral= 231036 S.= 477,00 mp.

305600

Proprietatea asupra terenurilor

ta
onstan
Mun. C
Teren 54.01

Terenuri ce apartin domeniului public de interes local
23.81

Proprietate specifica ansamblurilor de locuinte
de tip condominiu

ta
onstan
Mun. C
Teren
34.44

Circulatii

P

N

Delimitare benzi de circulatie carosabila
Figurare trasee circulatie carosabila
in intersectie cu sens giratoriu

stanta

70.20
Alee

Parcare
305550

Demarcatie sensuri de mers

un. Con
Teren M
51.06

P

Terenuri proprietate privata ce apartine
persoanelor fizice/ juridice
Terenuri ce apartin domeniului privat de interes local
(concesiune)

Trecere de pietoni
305550

P

Strada

Sens de mers - circulatie carosabila

Soveja

Bloc 44
P+4(44.94)

Legenda ridicare topografica
Constructii
G
G

G

Eterra
9.4
6

Imobil ce genereaza PUZ
Aliniamentul cvartal PUZ
Alee
23.84

P

Bloc 41 A
P+6(48.57)

Cota teren
Drum
alee

36.89

Cale ferata
Lampadar

Bloc 44 A
P+4(44.09)

Stalp electricitate

G

305500

305500

37.75
Alee

G

Indicator rutier
G

Semafor cale ferata

G

G

10.54

Alee

Camin retea electrica
Canalizare

Str. Barbu Delavrancea
31.07

Taluz

PLAN INCADRARE ZONA_VIZAT O.C.P.I.

Str. Barbu Delavrancea
22.20
Str.Barbu Delavrancea

1.6
1.3 3
6

18.96

1.63

2.
41

G

11

3.
G

Spatii comerciale

35

00

.27
22

1.6

conducta termoficare

IE 232783
Spatii comerciale

TEREN CE A GENERAT
DOCUMENTATIA

40B Sc.A 106

35B Sc.A 77

15.98

14.59

P(31.81)
IE 226331
Spatii comerciale

DATE DESPRE IMOBILUL CE A DEMARAT
PLANUL URBANISTIC ZONAL:

Teren Mun. Constanta

4.

18.98

17.63

7.

IE 231036

305450

NORD si NORD-EST - trotuar str. Barbu Delavrancea si trotuar
EST - trotuar str. Soveja
SUD - teren Primaria Mun. Constanta bloc 40A
VEST - teren Primaria Constanta bloc 40B

IE 234929
P(31.81)

G

305450

5.91

2.19

Bloc 40 B
P+4(45.13)
(15.50 metri)

90.46

Aleea C

erbului

G

11.60

40B Sc.B 106

G

35B Sc.B 77

Strada Soveja

G

Parcare

BILANT TERITORIAL PROPRIETATEA
ASUPRA TERENURILOR
SUPRAFATA
TIP DE
PROPRIETATE
mp.
%

G

Bloc 35 B
P+4(42.42)

TERENURI CE APARTIN
DOMENIULUI PUBLIC DE
INTERES LOCAL

40A Sc.B 106

G

Bloc 40 A

Suprafata masurata (mp)
25352
305400
scara 1:500

Adresa imobilului
Constanta, Str. Soveja intersectie cu Str. Barbu Stefanescu Delavrancea
UAT
CONSTANTA

P+4(44.15)
(15.50 metri)

ghena

35B Sc.C 77

Parcare

Parcare

40A Sc.A 106

- Limita suprafata studiu PUZ -

41.49

- Imobil ce a generat PUZ -

305400

88.64
Teren Mun. Constant
a

Alee

23.808
34.437
51.064
9.464
36.887
10.538
31.073
18.955
18.984
88.640
56.489
20.084
41.448
41.488
90.464
22.197
37.745
23.842
70.196
54.013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Y [m]

305438.340
305452.930
305470.560
305470.550
305469.830
305469.300
305467.500
305465.230
305460.080
305457.290
305455.960
305453.760
305437.910
305438.140
305438.190

789823.860
789823.840
789823.840
789825.470
789826.930
789828.180
789829.780
789831.900
789837.150
789840.020
789840.950
789841.490
789843.560
789831.960
789829.770

P.U.Z.

ZONA DELIMITATA DE STR. SOVEJA
INTERSECTIE CU STR. BARBU STEFANESCU
DELAVRANCEA

ADRESA OBIECTIV:
Mun. Constanta, Str. Soveja intersectie cu Str. Barbu Delavrancea, Jud. Constanta

BENEFICIAR:
IACOB RAZVAN CRISTIAN
PROIECTANT GENERAL:
S.C. MASSTUDIO S.R.L.
J13/2488/2017
Cod fiscal: 37943819
Sediu social: Constanta, Str. Poporului, nr. 36
Tel: 0743.809.868 / 0723.171.168
Email: office@masstudio.ro

URBANISM:
S.C. MASSTUDIO S.R.L.
J13/2488/2017
Cod fiscal: 37943819
Sediu social: Constanta, Str. Poporului, nr. 36
Tel: 0743.809.868 / 0723.171.168
Email: office@masstudio.ro

Nu

r Proiect
11/2017

4572,6488 18.036%

TERENURI PROPRIETATE
PRIVATA CE APARTINE
PERSOANELOR FIZICE/ JURIDICE

1094,7068 4.318%

P.U.Z.

Februarie 2018

Nume

Urb.P

TOTAL

11,9852

0.0473%

25352,00

100%

Semn tur

Urb.B jenaru Alexandru

Sef. Proiect

-Ionela

Arh.Stebing r Mihai
Colectiv
elaborare
(Proiectat/
Desenat)

Diferenta de ordinul zecimalelor, dintre total si suma tuturor
suprafetelor/ procentelor, mai sus enumerate, este din cauza
rotunjirii.

DE SPECIALITATE:

35B Sc.D 77

14.590
17.630
1.630
1.628
1.358
2.408
3.106
7.354
4.003
1.623
2.265
15.985
11.602
2.191
5.912

G

G

:

G
G

G
G

G
G

G

G

REGIM JURIDIC

G

56.49

Teren Mu

G

n. Consta
n

Executant,
S.C. Geocad Limits S.R.L

SCAR :

ta
305350

Dr.Ing. Dospinescu Daniela Ramona

1:500

789950

:
789900

Data: 07 Aprilie 2017

Data

41.45

Teren Mun. Constanta

S =477 mp

S =25352 mp

Faza

20.08

789830.535
789834.881
789868.683
789877.038
789885.032
789890.292
789890.723
789921.795
789922.147
789921.995
789917.233
789861.229
789861.961
789820.541
789779.566
789794.853
789772.656
789766.062
789789.537
789777.526

X [m]

Lungimi
laturi
D(i,i+1)

789850

305600.600
305577.192
305583.774
305533.398
305528.332
305491.822
305481.293
305481.594
305462.642
305443.659
305355.147
305362.536
305382.607
305384.139
305390.645
305479.808
305479.741
305516.906
305521.071
305590.232

Coordonate pct.de contur

789800

305350

Y [m]

Nr.
Pct.

789750

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

X [m]

Lungimi
laturi
D(i,i+1)

19672,6592 77.598%

PROPRIETATE SPECIFICA
ANSAMBLURILOR DE LOCUINTE
DE TIP CONDOMINIU

TERENURI CE APARTIN
DOMENIULUI PRIVAT DE
INTERES LOCAL (CONCESIUNE)

G

Nr.
Pct.

Coordonate pct.de contur

Terenul ce a generat prezenta documentatie de tip P.U.Z. este proprietatea privata a lui
IACOB RAZVAN CRISTIAN conform contract de vanzare-cumparare, autentificat prin
incheiere nr. 1623 din 10 iulie 2014.
Terenul este situat in intravilanul municipiului Constanta, la adresa str. Soveja intersectie cu
str. Barbu Delavrancea si masoara o suprafata totala de 477, 00 metri patrati conform acte si
conform masuratori (teren fara utilitati).
Imobilul este inregistrat cu numarul cadastral 231036 si inscris in Cartea funciara nr. 231036
conform incheierii nr. 4934/ 2012 si prezinta categoria de folosinta: curti-constructii.

OBIECTIV:

A1 (84,1 x 59,4 cm)

U04

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 fara acordul scris al proiectantului este strict interzisa si se pedepseste conform legii.

Vecinatati ale terenului ce a generat prezenta documentatie:

N

P.U.Z. STRADA SOVEJA INTERSECTIE CU STRADA BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA
LEGENDA
Limite
Limita zona de studiu P.U.Z. S.= 25352,00 mp.

Me
Tc
Tc

G

Mun. Constanta, Str. Soveja intersectie cu Str. Barbu Delavrancea, Jud. Constanta

Apa

Apa

Pl

Me

Apa

Me

Me

Indicator rutier
Apa

T

G

ADRESA OBIECTIV:

Pl

G

T
G

T

Stalp electricitate

BENEFICIAR:

Semafor cale ferata

Pl

IACOB RAZVAN CRISTIAN

G

PROIECTANT GENERAL:
S.C. MASSTUDIO S.R.L.

T

Apa

J13/2488/2017
Cod fiscal: 37943819
Sediu social: Constanta, Str. Poporului, nr. 36
Tel: 0743.809.868 / 0723.171.168
Email: office@masstudio.ro

Taluz

Pl

URBANISM:

G

T

G

J13/2488/2017
Cod fiscal: 37943819
Sediu social: Constanta, Str. Poporului, nr. 36
Tel: 0743.809.868 / 0723.171.168
Email: office@masstudio.ro

T

G

Apa

Pl

Me

Nu

G

Me

r Proiect

Faza

Data

P.U.Z.

Februarie 2018
Semn tur

Apa

G

Urb.B jenaru Alexandru

T

Sef. Proiect

G

Urb.P

Me

Me

Colectiv
elaborare

Apa

T

Pl

Apa

T

G
T

Me

T

T

T

G

G

G

G

Apa

T

LES
Me

G

T

-Ionela

Arh.Stebing r Mihai

G

Me

Apa

Apa

Me Apa

ZONA DELIMITATA DE STR. SOVEJA
INTERSECTIE CU STR. BARBU STEFANESCU
DELAVRANCEA

11/2017

Dn 150 OL

Me Apa

Apa

Me
Me
Me
Me
Me

Apa

Me

Pl

P.U.Z.

Lampadar

S.C. MASSTUDIO S.R.L.

Me

Pl

OBIECTIV:

Cale ferata

Apa

G

Pl

Aliniamentul cvartal PUZ

PLAN INCADRARE ZONA_VIZAT O.C.P.I.

Drum

G

Pl
LES

G

G

LES

LES

T

Imobil ce genereaza PUZ

Cota teren

Pl

G

LE
S

Pl
LES
T
T

Me

NORD si NORD-EST trotuar str. Barbu
Delavrancea si trotuar
EST - trotuar str. Soveja
SUD - teren Primaria Mun.
Constanta bloc 40A
VEST - teren Primaria
Constanta bloc 40B

Canalizare

T
G

Pl

Me

Pl
Pl
Me

Me

Eterra

Camin retea electrica

T

LES

Me

T

T

T

T

Vecinatati ale terenului ce a
generat prezenta documentatie:

Constructii

T

Me

Me
LES

Pl

Me

Me
LES

Legenda ridicare topografica

Nume

LES

Pl

Apa

Pl
Me
Apa

G
T

G

LETS

Me

Tc

Pl
Me

G

LE
S

G

G

S

LE

LE
S

Pl
Pl

Pl

T
T

T

LETS LES

T

Tc

Me

T

Apa

LES
LES

Apa

Me

Me

Pl

Apa

Apa

Pl
Me
Apa

Me Dn 200 AZBO H= 4.19 - 2.81 m

P
Dn 200l OL
Apa
G

Apa

Tc

T

G

Pl
Me

T

Pl

Pl
Me

T

Apa
G

Pl Tc

G

Tc

Me

LES

G

Conducta gaze naturale propusa spre deviere

Pl

Me

Tc

T

T

G

G

1.53 m

Tc

Me Dn 600 AZBO H= 4.40 - 2.62 m

LES

Apa

Me

Dn 200 OL

Me

Conducta colector pluvial propusa spre deviere

Sens de mers - circulatie carosabila
Tc

LES
LES

LETS LES
Apa

Apa

0 H=
Pe Dn 30 Pl

Me

T

LES LES
Apa

Pl

Pl

Tc

T
Apa

Apa

Conducta alimentare cu apa propusa spre deviere

Tc

T
T
LES
Apa

Apa

Retea Telekom

de la imobilul mentionat se pot realize din/ in retelele

T

T

T

T

T

T

Pl

Tc

Tc

T

G

Pl

Tc T

Apa

Pl

Pl

Tc

Pl

Me

Retea colector menajer

G

G

G

T

Tc

Data: 07 Aprilie 2017

Me

Apa

Apa

Dr.Ing. Dospinescu Daniela Ramona

Apa

T

Dn 200 OL
Tc
Apa

Executant,
S.C. Geocad Limits S.R.L

Me

Tc

S =477 mp

Me

Apa

14.590
17.630
1.630
1.628
1.358
2.408
3.106
7.354
4.003
1.623
2.265
15.985
11.602
2.191
5.912

Me

ce in ultimele paragrafe specifica:

Figurare trasee circulatie carosabila
in intersectie cu sens giratoriu

Me
LES
TLES

ES

Me

Pl

Y [m]
789823.860
789823.840
789823.840
789825.470
789826.930
789828.180
789829.780
789831.900
789837.150
789840.020
789840.950
789841.490
789843.560
789831.960
789829.770

Tc

X [m]
305438.340
305452.930
305470.560
305470.550
305469.830
305469.300
305467.500
305465.230
305460.080
305457.290
305455.960
305453.760
305437.910
305438.140
305438.190

Retea colector pluvial

Delimitare benzi de circulatie carosabila

T

LES

LES

Me

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pl

Demarcatie sensuri de mers

Apa

Me

Me

Me
G

S =25352 mp

23.808
34.437
51.064
9.464
36.887
10.538
31.073
18.955
18.984
88.640
56.489
20.084
41.448
41.488
90.464
22.197
37.745
23.842
70.196
54.013

Apa

Azbo

Y [m]
789830.535
789834.881
789868.683
789877.038
789885.032
789890.292
789890.723
789921.795
789922.147
789921.995
789917.233
789861.229
789861.961
789820.541
789779.566
789794.853
789772.656
789766.062
789789.537
789777.526

Lungimi
laturi
D(i,i+1)

Apa
Dn 400 OL

x

L Tc
0O
Tc
na 20
p
D
A
.75 m
Pl
5m - 1
h=2.4

m
300 m

X [m]
305600.600
305577.192
305583.774
305533.398
305528.332
305491.822
305481.293
305481.594
305462.642
305443.659
305355.147
305362.536
305382.607
305384.139
305390.645
305479.808
305479.741
305516.906
305521.071
305590.232

Nr.
Pct.

Coordonate pct.de contur

Me

L

Pl

Apa

G

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Lungimi
laturi
D(i,i+1)

Retea alimentare apa

Circulatii

G

x

x

Nr.
Pct.

Coordonate pct.de contur

- Imobil ce a generat PUZ -

T

G
LES

G

Astfel s-a obtinut, adresa nr. -/ 3116 din 12.03.2018,

Apa

Trecere de pietoni
G

Tc

Pe Dn

G

T

conducte si proces verbal de efectuare sondaje teren.

x

Tc
Tc
Pe Dn 600 mm H= 4.28 - 2.85
m
Pl Me
Pl

Apa
Me Dn 600 AZBO H= 4.64 -3.84 m

LES

Apa

x

- Limita suprafata studiu PUZ -

LES
G

Apa

Pl

G

Adresa imobilului
Constanta, Str. Soveja intersectie cu Str. Barbu Stefanescu Delavrancea
UAT
CONSTANTA

Pl

Me

Tc

LES

x

Dn 110 PE
AD

Suprafata masurata (mp)
25352
scara 1:500

T

G

P
Ml e
Apa

Me

G

Me Dn 250 mm h=2.5m - 1.65 m
Me

Apa

Apa

T

x

Pl

Tc

Tc
Apa

Apa

Apa

Pl

G

LES

Apa

Pl

Tc

Me
Pl

Apa

LES

PE 300
1.4 m
Memm H=2.46 - Me

Pl
GLES

LES

Tc

G

Me

LES

LE
S

Tc

Apa

LES

S

G

S

Pl

Pl
Po Dn 400 mm
Apa Dn 6000 C Apa

LE

LES

LE

Me

G

Me

Me
Dn 400 AZBO
Pl

Retea termica existenta

x Apa

Pl

ES
LES L

Me

G
LES

G

Pl
Me

Tc

LES
LESLES
G LES

Pl

Pl

LES
LESLES
G

26.02.2018, ce prevede planuri de propunere deviere

G
LES
Apa

LES
LES

Tc
LES
G

Tc
LES
LESLES
G

Tc

Tc

Tc

G

Pl

Me

Tc

LES

G

LES

Tc
LES
LESLES
G

L

L.E.S. 0.4 K.V.

Retele propuse spre deviere (conform avize obtinute)

Pl

LES

LES

LES

LES

LES

LES

G

T

LES

LES
ES

G

Me

LES

LES

LES
T

LES
LES
LES

L.E.S. 10K.V., 20 K.V.

Pl

T

T

Bransament gaze naturale

T

Pl

Tc
LES

LES

Pl

Apa
Pl

LES

LES

T

PT

G

LES

G

G
LES

LES

LES

Pl

Pl

Pl

Conducta gaze naturale presiune redusa, P.E.100,
H.=0.9 ml, D.M.= 63 -100 mm.

G

G
LES

LES

LES

T

Apa

G

G

In consecinta s-a depus documentatia aferenta

G
LES

Tc
LES

Pl
Me

LTES

Me

Me

Apa

LES

LES

LES

Me
G

G
G

G
Apa
G
Apa
Pl8 m
G
.8
= 1.75 - 3
0 AZPBl O H
Pe Dn 40
Pl

LES

Pl
4.28 m
H= 4.42 Me
0 AZBO
Pe Dn 60 l
P
5m
Me
8 - 4.8
H= 5.0
Me
AZBO
n 400
Tc
Pe D
LE S
Tc

Tc

LES

T

Apa

G

G

T

Pl

LES

LES

LES

T

Apa

Pl
Me

Apa

Conducta gaze naturale presiune medie, O.L.,
subterana H.=0.9 ml, D.M.= 24 mm.

G

Pl

Me

LES

T

Apa
Pl
Me

G

Apa

Me Apa

Apa

Me
Pl

Apa

Tc

LES

LES

Apa
Me

G

G

G

T

Pl

LE S

LES

LES

T

Pl

G

G

Retele tehnico-edilitare existente

PRC

G

Me

LES

LES

T

G

Me

G

Limita U.T.R conform P.U.G.M.C. aprobat

Apa

Apa

Me

Apa

0
Dn 80

Pl

Pl

T

Pl

(Proiectat/
Desenat)

BILANT TERITORIAL ZONA STUDIU P.U.Z. - EXISTENT
ZONIFICARE
FUNCTIONALA

SUPRAFATA
mp.
%

LOCUINTE COLECTIVE MEDII

4262,08 16,811%

Suprafete utilizate
drept parcare
neamenajata

LOCUINTE COLECTIVE INALTE

310,56 1.2249%

ACTIVITATI COMERCIALE
(+chioscuri/ gherete comert)

510,83 2.0149%

CIRCULATIE RUTIERA (si
constructii aferente/ parcari
amenajate)

8309,85 32.777%

CIRCULATII PIETONALE

7230,98 28.521%

1103,689

SPATII VERZI

4705,22 18.559%

541,03599

PLATFORMA DESEURI

TOTAL

22,48 0.0886%
25352,00 100%

DE SPECIALITATE:

:

PLAN RETELE TEHNICO-EDILITARE
- SITUATIE EXISTENTA SCAR :
1:500

1644,72523

Diferenta de ordinul zecimalelor, dintre total si suma tuturor suprafetelor
zonelor functionale, mai sus enumerate, este din cauza rotunjirii.

:
A1 (84,1 x 59,4 cm)

U05.1

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 fara acordul scris al proiectantului este strict interzisa si se pedepseste conform legii.

Me

Pl

Me

Limita propusa amplasament ce a generat P.U.Z.
cu Nr. cadastral= 231036 S.= 477,00 mp.

Apa

Pl

Me

G

Pl

Me

Conform aviz S.C. RAJA S.A. initial obtinut
nr. 588/9677 din 29.08.2016:
"Conductele de apa si canalizare existente pe
amplasamentul care a generat P.U.Z.-UL vor fi deviate in
domeniul public si vor fi preluate toate bransamentele de apa
si racordurile de canalizare menajera si pluviale existente in
aceste conducte.[...]
Dupa efectuarea sondajelor, in prezenta
reprezentantului S.C. RAJA S.A., pe terenul in suprafata de
477 mp. pentru pozitionarea exacta a traseelor conductelor
de apa si canalizare si dupa incheierea proceselor verbale de
pozitionare, veti reveni cu planul de situatie cu traseele
conductelor (in urma sondajelor efectuate).[...]"

N

P.U.Z. STRADA SOVEJA INTERSECTIE CU STRADA BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA
LEGENDA
Limite
Limita zona de studiu P.U.Z. S.= 25352,00 mp.

Me
Tc

Pl

Me

Limita propusa amplasament ce a generat P.U.Z.
cu Nr. cadastral= 231036 S.= 477,00 mp.

Pl

Me

Me

Pl

Me

Limita U.T.R conform P.U.G.M.C. aprobat

Pl

T

Pl

Pl
Tc

T
T
Tc T
Tc

T
Tc

Pl

T

Pl

G

S

LE

S

S

Pl Tc

Tc

Pl
Me

LES

LES

Tc

Tc
Tc
Pe Dn 600 mm H= 4.28 - 2.85
m
Pl Me
Pl

Demarcatie sensuri de mers

Tc

Tc

Pl
Me

Conducta gaze naturale propusa spre deviere la etapele
ulterioare P.U.Z., in vederea edificarii de constructii

T

T

T

T

T

G

Circulatii

G

G

G

Me

G

G

Pl

LE

Tc

S

x

Tc

Pl
Me

Tc

Pl
Me

G

G

LES

Delimitare benzi de circulatie carosabila

Pl
Me

Figurare trasee circulatie carosabila
in intersectie cu sens giratoriu

Me

Me

Trecere de pietoni
Sens de mers - circulatie carosabila

Pl

Me

Lift parcare subterana propus
Delimitare benzi de circulatie carosabila propus
pentru acces parcare subterana
Ax acces carosabil parcare subterana propus
(raza de giratie= 5,50 metri)

Me

Constructii
Pl

G

T

P.U.Z.

ZONA DELIMITATA DE STR. SOVEJA
INTERSECTIE CU STR. BARBU STEFANESCU
DELAVRANCEA

G

Cota teren

ADRESA OBIECTIV:
Mun. Constanta, Str. Soveja intersectie cu Str. Barbu Delavrancea, Jud. Constanta

BENEFICIAR:
IACOB RAZVAN CRISTIAN
PROIECTANT GENERAL:
S.C. MASSTUDIO S.R.L.
J13/2488/2017
Cod fiscal: 37943819
Sediu social: Constanta, Str. Poporului, nr. 36
Tel: 0743.809.868 / 0723.171.168
Email: office@masstudio.ro

URBANISM:
S.C. MASSTUDIO S.R.L.

G

T

Drum

J13/2488/2017
Cod fiscal: 37943819
Sediu social: Constanta, Str. Poporului, nr. 36
Tel: 0743.809.868 / 0723.171.168
Email: office@masstudio.ro

Nu

Lampadar

T

G

Pl

Me

Cale ferata
r Proiect
11/2017

G

Me

G

LES
T

T

Tc

LETS LES

Pl

T

G

Aliniamentul cvartal PUZ
Pl

Me
Me

Pl
T
G

Pl

LES

Tc

Pl

NORD si NORD-EST trotuar str. Barbu
Delavrancea si trotuar
EST - trotuar str. Soveja
SUD - teren Primaria Mun.
Constanta bloc 40A
VEST - teren Primaria
Constanta bloc 40B

Eterra
Imobil ce genereaza PUZ

T

T

G

T

Vecinatati ale terenului ce a
generat prezenta documentatie:

T

G

Me

Legenda ridicare topografica

Me

LES

Pl

Tc

G

OBIECTIV:

Acces parcare subterana propus
Pl

G

T
G

Me

T

T

G

LETS LES

Pl

Tc

G

T

G

Me

Pl

T

LES LES

x

.75 m
Pl
5m - 1
h=2.4

Azbo

G

G

T
T

Tc

m
300 m

x

Me Dn 600 AZBO H= 4.40 - 2.62 m

T
LES

G

G

Me

PLAN INCADRARE ZONA_VIZAT O.C.P.I.

Pl

G

T

G

Pl

Pe Dn

x

Pl

Me Dn 200 AZBO H= 4.19 - 2.81 m

Me

LE
S

Pl

LES

T

T

T
T

S

Tc

Pl

T

LES
LE

G

G

LES

T

T

Pl

LES

LES

T

Me

Tc

LES

Me

Me
LES

Me
LES

Pl

T

T

Me
LES
TLES

x

Pl

Pl

Me

T

Pl

P
Ml e

LE

= 1.53 m

Tc

Pl

Tc

Retele propuse spre deviere (conform avize obtinute)
Conform avizului nr. 310.804.588/22.08.2016, in cazul in care,
este necesar ca pe terenul pe care sunt amplasate conducte
gaze naturale sa se execute o constructie, solicitantul va suporta
toate cheltuielile aferente modificarilor necesare [...].
(aviz DISTRIGAZ SUD RETELE engie)

G

Me

T

G

ES
LES L

LES
G

Pl
Me

Tc

Tc

Conducte de apa si canalizare pluviala
ce se vor dezafecta, ulterior P.U.Z. (in cadrul
procesului de obtinere a Autorizatiei de Construire)

0 H
Pe Dn 30 Pl

Tc

Pl

LES
LE

Tc

T

G

G

LES

LES

Me

Tc
LES

LE
S

Retea Telekom

Faza

Data

P.U.Z.

Februarie 2018

Stalp electricitate

S =25352 mp

S =477 mp

Executant,

G

T

G

Me

Urb.P

G

T
G

T

LES
Me

BILANT TERITORIAL ZONA STUDIU P.U.Z. - PROPUS

Data: 07 Aprilie 2017

SUPRAFATA
mp.
%

Suprafete propuse drept
parcare amenajata
(avand precedent in
utilizare drept parcare)

4643,68 16,811%

Pl

T

LOCUINTE COLECTIVE MEDII
LOCUINTE COLECTIVE INALTE

310,56 1.2249%

G

ACTIVITATI COMERCIALE

T

G

G

T

466,52 2.0149%

CIRCULATIE RUTIERA (si constructii
aferente/ parcari amenajate)
8775,77

:

34.133%

CIRCULATII PIETONALE

6599,43 27.064%

914,989

SPATII VERZI

4533,54 18.661%

382,837

S.C. Geocad Limits S.R.L
Dr.Ing. Dospinescu Daniela Ramona

(Proiectat/
Desenat)

Taluz

ZONIFICARE
FUNCTIONALA

G

Pl

-Ionela

Colectiv
Arh.Stebing r Mihai
elaborare

Canalizare

T
G

Pl
Pl

Pl

T

14.590
17.630
1.630
1.628
1.358
2.408
3.106
7.354
4.003
1.623
2.265
15.985
11.602
2.191
5.912

Me

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pl

23.808
34.437
51.064
9.464
36.887
10.538
31.073
18.955
18.984
88.640
56.489
20.084
41.448
41.488
90.464
22.197
37.745
23.842
70.196
54.013

G

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ing.Andrei Marius Iulian
(proiectant specialitate)

Semafor cale ferata

DE SPECIALITATE:

T

Y [m]
789823.860
789823.840
789823.840
789825.470
789826.930
789828.180
789829.780
789831.900
789837.150
789840.020
789840.950
789841.490
789843.560
789831.960
789829.770

Lungimi
laturi
D(i,i+1)

T

X [m]
305438.340
305452.930
305470.560
305470.550
305469.830
305469.300
305467.500
305465.230
305460.080
305457.290
305455.960
305453.760
305437.910
305438.140
305438.190

Me

G

LES

T
Nr.
Pct.

Coordonate pct.de contur

Semn tur

Urb.B jenaru Alexandru

Sef. Proiect

Camin retea electrica

Me

- Imobil ce a generat PUZ -

Indicator rutier

G

Y [m]
789830.535
789834.881
789868.683
789877.038
789885.032
789890.292
789890.723
789921.795
789922.147
789921.995
789917.233
789861.229
789861.961
789820.541
789779.566
789794.853
789772.656
789766.062
789789.537
789777.526

LES

X [m]
305600.600
305577.192
305583.774
305533.398
305528.332
305491.822
305481.293
305481.594
305462.642
305443.659
305355.147
305362.536
305382.607
305384.139
305390.645
305479.808
305479.741
305516.906
305521.071
305590.232

Lungimi
laturi
D(i,i+1)

Tc

Nr.
Pct.

Coordonate pct.de contur

LES

Pl

Pl

Tc

- Limita suprafata studiu PUZ -

Me

G

LES
T

G

LES

Pl

LETS

Adresa imobilului
Constanta, Str. Soveja intersectie cu Str. Barbu Stefanescu Delavrancea
UAT
CONSTANTA

Pl

Nume
Suprafata masurata (mp)
25352
scara 1:500

PLATFORMA DESEURI

TOTAL

22,48 0.0886%
25352,00 100%

Diferenta de ordinul zecimalelor, dintre total si suma tuturor suprafetelor
zonelor functionale, mai sus enumerate, este din cauza rotunjirii.

PLAN RETELE TEHNICO-EDILITARE
- SITUATIE PROPUSA SCAR :
1:500
:
A1 (84,1 x 59,4 cm)
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G

Pl

Pl

LES

S

G

G

G

PE 300 mm H=2.46 - 1.4 m

Pl

Pl

Pl

Retea termica existenta

Conducte canalizare menajera

G

Pl
GLES

L.E.S. 0.4 K.V.

Conducte canalizare pluviala

LE

LES

Tc

Pl

LES

LES

G

Pl

LES

LES

LES

L.E.S. 10K.V., 20 K.V.

Pl

Pl
Po Dn 400 mm

Pl

Pl

LES

G

G
LES

Me

LES
LES

LES
LESLES
G LES

Bransament gaze naturale

Conducte distributie apa

Pl

Tc
LES

LES

LES
LESLES
G

LES
LESLES
G

G

Pl

LES

LES

Tc

Tc

Tc

Tc

G

G
LES

Tc
LES

LES

T

G

LES

Conducta gaze naturale presiune redusa, P.E.100,
H.=0.9 ml, D.M.= 63 -100 mm.

T

G

LES

LES

Pl

LES

LES

S
LE

G

T

T

LES

LES

LES
LES

G

G
LES

Tc

T

Me

LES
T

LES
LES

Conducta gaze naturale presiune medie, O.L.,
subterana H.=0.9 ml, D.M.= 24 mm.

Tc

T

T

Tc
LES
G

G

LES

LES

LES

Pl

G

Pl

Pl

G

G

G
LES

Tc
LES

LES

T

Me

G
Pl

Tc
LES
LESLES
G

G
LES

LE S

LES

LES

LES

T

Pl
Me

G

LTES

Me

Me

Pl8 m
G
.8
= 1.75 - 3
0 AZPBl O H
Pe Dn 40
Pl

LES

Pl
4.28 m
H= 4.42 Me
0 AZBO
Pe Dn 60 l
P
5m
Me
8 - 4.8
H= 5.0
Me
AZBO
n 400
Pe D

Tc

T

Pl
Me

G

G

G
G

Retele tehnico-edilitare existente

Pl

LE S

LES

LES

Me

G

G

ZRL4-A Denumire U.T.R propus

G

Pl

Me

LES

T

Pl

G

G

Denumire U.T.R conform P.U.G.M.C. aprobat

Tc
LES

LES

G

Me
G

ZRL5

T

Pl

LES

T

Me

G

Me

LE S

LES

Limita U.T.R ZRL4-A propus

N

LEGENDA
Limite

789950

789900

789850

789800

789750

P.U.Z. STRADA SOVEJA INTERSECTIE CU STRADA BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA
Limita zona de studiu P.U.Z. S.= 25352,00 mp.
Limita propusa amplasament ce a generat P.U.Z.
cu Nr. cadastral= 231036 S.= 477,00 mp.
305600

305600

Teren

Limita U.T.R conform P.U.G.M.C. aprobat

tanta
. Cons

Mun

54.0128

Limita U.T.R ZRL4-A propus
23.8076

Limita edificabil propus (S.= 383,9806 mp.)
Teren

ta

onstan

Mun. C

ZRL5

Denumire U.T.R conform P.U.G.M.C. aprobat

34.4366

ZRL4-A Denumire U.T.R propus

Circulatii si accesuri existent/ propus
P

N
ZRL4-C

Trecere de pietoni existent

stanta

P.O.T.max.= 30%;
C.U.T.max.=1.5 mp./ A.D.C.;
R.H.max.= P+4E(15,00 metri);

P

S
Strada

305550

Sens de mers - circulatie carosabila existent

SE MENTIN
INDICATORII URBANISTICI

Lift parcare subterana propus

oveja

Bloc 44
P+4(44.94)

51.0639

305550

Figurare trasee circulatie carosabila
in intersectie cu sens giratoriu

un. Con

70.1964

Alee

SUBZONA LOCUINTE
COLECTIVE MEDII
(P+3-4E) SITUATE IN
ANSAMBLURI PREPONDERENT
REZIDENTIALE

Parcare

Delimitare benzi de circulatie carosabila existent

Teren M

P

Demarcatie sensuri de mers existent

Delimitare benzi de circulatie carosabila propus
pentru acces parcare subterana
Ax acces carosabil parcare subterana propus
(raza de giratie= 5,50 metri)

G
G

G

9.46

42

ZRL4-B

Acces parcare subterana propus

SUBZONA LOCUINTE
COLECTIVE MEDII
(P+3-4E) SITUATE IN
PANSAMBLURI PREPONDERENT
REZIDENTIALE

Alee
23.8415

Conducte distributie apa
Bloc 41 A
P+6(48.57)

P.O.T.max.= 30%;
C.U.T.max.=1.5 mp./ A.D.C.;
R.H.max.= P+4E(15,00 metri);

Conducte canalizare pluviala

ZRL5

Bloc 44 A
P+4(44.09)

36.8863

SUBZONA LOCUINTE
COLECTIVE INALTE (P+8-10E)
SITUATE IN ANSAMBLURI
PREPONDERENT
REZIDENTIALE

Conducte canalizare menajera
Conducte de apa si canalizare pluviala
ce se vor dezafecta, ulterior P.U.Z. (in cadrul
procesului de obtinere a Autorizatiei de Construire)

alee

SE MENTIN
INDICATORII URBANISTICI

P.O.T.max.= 25%;
C.U.T.max.=2.5 mp./ A.D.C.;
R.H.max.= P+10E(33,00 metri);
G

305500
G

305500

37.7450

Alee

Constructii

SE MENTIN
INDICATORII URBANISTICI

G

Legenda ridicare topografica

Eterra

G

G

Alee

Imobil ce genereaza PUZ
10.5380

Str. Barbu Delavrancea

Aliniamentul cvartal PUZ

31.0733

Str. Barbu Delavrancea

Cota teren

22.1971

PLAN INCADRARE ZONA_VIZAT O.C.P.I.

18.9557

Cale ferata

IE 234929
P(31.81)

G

G

Lampadar

G

Spatii comerciale

Stalp electricitate
conducta termoficare

IE 232783
18.9831

Spatii comerciale
PARCELA DE COLT

305450

P.O.T.max.= 80%;
C.U.T.max.=1.8 mp./ A.D.C.;
R.H.max.=S+P+2E;

40B Sc.A 106

35B Sc.A 77

P(31.81)
IE 226331
Spatii comerciale

Indicator rutier

Teren Mun. Constanta

IE 231036

P.U.Z.

ZONA DELIMITATA DE STR. SOVEJA
INTERSECTIE CU STR. BARBU STEFANESCU
DELAVRANCEA

Semafor cale ferata
305450

Camin retea electrica
Canalizare

ADRESA OBIECTIV:
Mun. Constanta, Str. Soveja intersectie cu Str. Barbu Delavrancea, Jud. Constanta

BENEFICIAR:

G

Taluz

Bloc 40 B

IACOB RAZVAN CRISTIAN

P+4(45.13)

(15.50 metri)

90.4641

Aleea C
erbului

OBIECTIV:

PROIECTANT GENERAL:

40B Sc.B 106

S.C. MASSTUDIO S.R.L.

G

ZRL4-A

35B Sc.B 77

Strada Soveja

SUBZONA MIXTA PREDOMINANT
CU LOCUINTE COLECTIVE MEDII SI
COMERT LA PARTER (S+P+2E-4E)
SITUATE IN ANSAMBLURI
PREPONDERENT REZIDENTIALE

G

P.O.T.max.= 36%;
C.U.T.max.=1.8 mp./ A.D.C.; 40A Sc.B 106
R.H.max.=S+P+4E(16,00 metri);

J13/2488/2017
Cod fiscal: 37943819
Sediu social: Constanta, Str. Poporului, nr. 36
Tel: 0743.809.868 / 0723.171.168
Email: office@masstudio.ro

Parcare
URBANISM:

G

ZRL4-D

Bloc 35 B

S.C. MASSTUDIO S.R.L.

SUBZONA LOCUINTE
P+4(42.42)
COLECTIVE MEDII
(P+3-4E) SITUATE IN
ANSAMBLURI PREPONDERENT
REZIDENTIALE

J13/2488/2017
Cod fiscal: 37943819
Sediu social: Constanta, Str. Poporului, nr. 36
Tel: 0743.809.868 / 0723.171.168
Email: office@masstudio.ro

Nu

r Proiect

Faza

Data

P.U.Z.

Februarie 2018

G

Alee

Nume

SE MENTIN
35B Sc.C 77
INDICATORII URBANISTICI

305400

Parcare

23.808
34.437
51.064
9.464
36.887
10.538
31.073
18.955
18.984
88.640
56.489
20.084
41.448
41.488
90.464
22.197
37.745
23.842
70.196
54.013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Y [m]

305438.340
305452.930
305470.560
305470.550
305469.830
305469.300
305467.500
305465.230
305460.080
305457.290
305455.960
305453.760
305437.910
305438.140
305438.190

789823.860
789823.840
789823.840
789825.470
789826.930
789828.180
789829.780
789831.900
789837.150
789840.020
789840.950
789841.490
789843.560
789831.960
789829.770

(Proiectat/
Desenat)

DE SPECIALITATE:

G

Teren Mun. Constanta

14.590
17.630
1.630
1.628
1.358
2.408
3.106
7.354
4.003
1.623
2.265
15.985
11.602
2.191
5.912

35B Sc.D 77

G

G

:

G
G

PLAN PROPUNERE DEVIERE CONDUCTE
S.C. RAJA S.A.-ulterior P.U.Z.

G
G

G
G

S =477 mp

G

G
G

56.4887

Teren Mu
n

Executant,
S.C. Geocad Limits S.R.L

G

. Constan

SCAR :

ta

Dr.Ing. Dospinescu Daniela Ramona

S =25352 mp

-Ionela

41.4476

305350

1:500
:

789950

Data: 07 Aprilie 2017

789900

789830.535
789834.881
789868.683
789877.038
789885.032
789890.292
789890.723
789921.795
789922.147
789921.995
789917.233
789861.229
789861.961
789820.541
789779.566
789794.853
789772.656
789766.062
789789.537
789777.526

X [m]

41.4882

Lungimi
laturi
D(i,i+1)

Urb.P
Colectiv
Arh.Stebing r Mihai
elaborare

20.0840

305600.600
305577.192
305583.774
305533.398
305528.332
305491.822
305481.293
305481.594
305462.642
305443.659
305355.147
305362.536
305382.607
305384.139
305390.645
305479.808
305479.741
305516.906
305521.071
305590.232

Nr.
Pct.

Coordonate pct.de contur

789850

305350

Y [m]

- Imobil ce a generat PUZ -

789800

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

X [m]

Lungimi
laturi
D(i,i+1)

789750

Nr.
Pct.

Coordonate pct.de contur

Ing.Andrei Marius Iulian
(proiectant de specialitate)

a

Parcare

40A Sc.A 106

- Limita suprafata studiu PUZ -

Semn tur

Urb.B jenaru Alexandru

Sef. Proiect

ghena

88.6407

Adresa imobilului
Constanta, Str. Soveja intersectie cu Str. Barbu Stefanescu Delavrancea
UAT
CONSTANTA

11/2017

Teren Mun. Constant

Suprafata masurata (mp)
25352
scara 1:500
305400

P.O.T.max.= 30%;
C.U.T.max.=1.5 mp./ A.D.C.;
R.H.max.= P+4E(15,00 metri);

Bloc 40 A
P+4(44.15)
(15.50 metri)

A1 (84,1 x 59,4 cm)
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Drum

Str.Barbu Delavrancea

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
1.1. DATE GENERALE
1.1.1. Denumirea obiectului de investiţii

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL
ZONĂ DELIMITATĂ DE STR. SOVEJA INTERSECȚIE CU STR. BARBU STEFĂNESCU DELAVRANCEA

1.1.2. Amplasamentul pentru care se initiază P.U.Z.-ul
Teren identificat cu nr. cadastral 231036

S teren = 477,00 mp.

Zona studiata in cadrul documentatiei de tip P.U.Z. insumeaza o suprafata de 25352,00 mp..
1.1.3. Titularul investiţiei

IACOB RĂZVAN-CRISTIAN
1.1.4. Elaboratorul documentaţiei

S.C. MASSTUDIO S.R.L. - CONSTANTA
tel: 0723.171.168 / 0743.809.868
1.1.5. Șef de proiect
Urb. Alexandru Băjenaru
1.1.6. Fază proiect
P.U.Z.
1.1.7. Număr proiect
11/ 2017
1.2. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
1.2.1. Regulamentul local de urbanism este o documentaţie cu caracter de reglementare
care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a
construcţiilor şi a amenajărilor aferente acestora pe întrega suprafaţă a zonei studiate, situată în
partea de nord-vest a municipiului Constanţa, in vecinatatea zonei centrale, delimitată de strada
Soveja, strada Barbu Stefanescu Delavrancea si terenuri proprietate privata / publica.
1.2.2. Regulamentul local de urbanism aferent documentaţiei «PLAN URBANISTIC ZONAL
- ZONĂ DELIMITATĂ DE STR. SOVEJA INTERSECȚIE CU STR. BARBU STEFĂNESCU
DELAVRANCEA, AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 27177/ 22.02.2016», avizată şi aprobată de
către Consiliul local al municipiului Constanţa conform prevederilor legale în vigoare, va deveni
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instrumentul de reglementare urbanistică al Primariei Municipiului Constanţa în activitatea
de gestionare a spaţiului construit: identificarea şi încadrarea solicitărilor de construire în
reglementările aprobate în vederea emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de
construire, conform legii.
1.3. BAZA LEGALA A ELABORARII

-

-

Analiza situaţiei existente şi formularea propunerilor şi a reglementărilor au avut la bază
următoarele acte normative şi documentaţii de urbanism:
PLANUL URBANISTIC GENERAL al Municipiului Constanta , aprobat prin Hotararea Consiliului
Local nr. 653 din 24.11.1999 , a carui valabilitate a fost prelungita prin H.C.L. nr.327 din
18.12.2016;
Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare,
precum şi Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 – Ghid privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor
locale de urbanism;
Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările
ulterioare;
Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, actualizată;
Legea nr. 7/1996, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, actualizată;
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate
publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
ORDIN M.L.P.A.T. 176/N/2000 – Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de elaborare
şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal”;
ORDIN M.L.P.A.T. 10/N/1993 - Normativ pentru proiectarea parcajelor de auturisme în localități
urbane;
H.C.L.M. nr. 43/2008 privind aprobarea Studiului general de circulaţie la nivelul municipiului
Constanţa;
H.C.L.C. 113/ 2017 – Regulament privind asigurarea numarului minim de locuri de parcare
pentru lucrarile de constructii si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta.
H.C.L.M. nr. 260/ 11.11.2010 privind aprobarea Regulamentului de signalistică şi publicitate la
nivelul minicipiului Constanţa;
H.C.J.C. nr. 152/ 2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a numarului minim
de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate pe teritoriul
administrative al judetului Constanta;
Legea nr. 137/ 1995 privind protectia mediului;
Documentația s-a elaborat cu respectarea prevederilor Ordinului nr.233/ 2016 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și
urbanismului și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și
completările ulterioare și corespunzător Ghidului privind metodologia și conținutul - cadru al
P.U.Z. aprobat de M.L.P.A.T. cu Ordinul nr. 176/ N/ 16 August 2000.
2.1. DOMENIUL DE APLICARE
2.1.1. Prevederile prezentului Regulament local de urbanism stabilesc reguli obligatorii
aplicabile în limitele P.U.Z., până la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea
condiţiilor şi limitelor de recunoaştere a dreptului de construire.
La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere şi vor fi aplicate prevederile
prezentului regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea cerinţelor necesare pentru
realizarea prezentelor prevederi.
2.1.2. Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului Urbanistic Zonal, conţine
norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Autorizaţiile de construire
se vor emite cu observarea şi respectarea prevederilor prezentului regulament. La emiterea
autorizaţiilor de construire se vor avea în vedere şi se va asigura respectarea, atât a prevederilor
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documentaţiilor de urbanism şi a regulamentelor locale, cât şi a tuturor actelor normative
aplicabile care stabilesc cerinţe, sarcini ori condiţii speciale de utilizare a terenurilor şi/sau un
regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcţii. La emiterea autorizaţiilor de
construire se vor lua măsurile pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii oamenilor şi pentru
asigurarea respectării cerinţelor de protecţie a mediului.
2.1.3. Se introduc interdicţii definitive de construire în zonele afectate de lărgirea amprizei
străzilor ori în zonele în care se prevede realizarea de artere noi de circulaţie şi în zonele în care
se prevăd spaţii verzi de interes public, cu excepţia instalaţiilor aferente echipării edilitare care se
vor realiza îngropat. În spaţiile verzi publice sunt admise şi construcţii pentru reclamă şi
promovare, precum şi amenajări pentru întreţinerea spaţiilor verzi ori pază.
2.1.4. Se introduc interdicţii temporare de construire pentru toate terenurile care prezintă
vestigii arheologice (cunoscute sau descoperite în timpul operaţiunilor de construire) până la
întocmirea proiectelor de punere în valoare a acestora sau până la descărcarea de sarcină
arheologică a respectivelor terenuri.
2.1.5. În toate unităţile teritoriale de referinţă ale prezentului regulament se va ţine seama de
condiţionările precizate în studiul geotehnic. Pentru construcţiile situate în zonele care au condiţii
de fundare dificile şi / sau prezintă risc de alunecare a terenului vor fi solicitate prin Certificatul de
urbanism studii suplimentare care să stabilească riscurile de alunecare, măsurile tehnice de
fundare.
2.1.6. Prezentul regulament produce efecte şi devine obligatoriu după aprobarea
documentaţiei de urbanism aferente de către Consiliul Local al municipiului Constanţa, potrivit
competenţelor pe care le deţine în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea 215/2001,
actualizată, privind administraţia publică locală.
2.2. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR
2.2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI PROTEJAREA
PATRIMONIULUL NATURAL ŞI CONSTRUIT
Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă
pentru toate tipurile de construcţii şi amenajări specifice localităţilor, cu respectarea condiţiilor
impuse de legea si normele in vigoare şi de prezentul regulament, precum şi cu respectarea
conditiilor stabilite pentru ocuparea raţională a terenurilor, valorificarea terenurilor din zonele
echipate cu reţele tehnico-edilitare, amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnicoedilitare aferente acestora în ansambluri compacte.
2.2.2. REGULI CU PRIVIRE
INTERESULUI PUBLIC

LA

SIGURANTA CONSTRUCTIILOR

SI

APARAREA

a) Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri
naturale, probate prin studii geotehnice, cu excepţia acelora care au drept scop limitarea
efectelor acestora, este interzisă.
b) Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor
de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, a căilor de comunicaţie
şi altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă, cu excepţia construcţiilor şi amenajărilor
care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.
c) Asigurarea echipării edilitare. Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi
destinaţia lor, presupun capacităţi de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile tehnice
existente poate fi condiţionată de stabilirea, în prealabil, a obligaţiei efectuării, în parte sau total,
a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi.
d) Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor. Autorizarea executării construcţiilor se face cu
condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea zonei, stabilită prin

3

prezenta documentaţie de urbanism, sau dacă zona are o funcţiune dominantă tradiţională
caracterizată de ţesut urban şi conformare spaţială proprie.
e) Procentul de ocupare a terenului. Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia ca
procentul de ocupare a terenului să nu depăşească limita superioară stabilită prin prezenta
documentaţie de urbanism.
f) Amplasarea panourilor de afişaj publicitar, atât pe domeniul public, cât şi pe proprietăţi
private sau pe faţadele ori calcanele clădirilor se va autoriza conform Regulamentului local de
signalistică aprobat prin H.C.L.M. nr. 260/11.11.2010.
2.2.3. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII
Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea recomandărilor de orientare faţă
de punctele cardinale specificate în anexa 3 la H.G.R. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.
a) Amplasarea faţă de drumuri publice. În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul
conform al organelor de specialitate ale administraţiei publice:
 construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi de
exploatare;
 parcaje, staţii pentru transportul în comun sau în regim de taxi, inclusiv funcţiunile lor
complementare – aparate de taxare pentru parcaje, spaţiile comerciale aferente staţiilor
de transport în comun;
 conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte
produse petroliere, reţele de termoficare, electrice, de telecomunicaţii.
În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înţelege ampriza, fâşiile de
siguranţă şi fâşiile de protecţie.
În scopul asigurării calităţii spaţiului public, a protecţiei mediului şi siguranţei şi sănătăţii
utilizatorilor, 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, inclusiv pentru traversarea de către acestea a drumurilor publice,
se execută în varianta de amplasare subterană, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice
în vigoare.
b) Amplasarea faţă de aliniament. În sensul prezentului regulament, prin aliniament se inţelege
limita dintre domeniul privat şi domeniul public. Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului
sau retrase faţă de acesta, după cum urmează:
 retragerea construcţiilor faţă de aliniament este permisă numai dacă se respectă
coerenţa şi caracterul fronturilor stradale ori dacă retragerea este impusă de asigurarea unei
zone de protecţie la alte construcţii sau instalaţii;
 retragerea de la aliniament se va evita dacă se lasă aparent calcanul unei construcţii în
stare bună sau cu valoare urbanistică, dacă nu există alte condiţionări;
 depășirea aliniamentului cu trepte de acces în clădire sau alte reliefuri ale fațadelor până
la înălțimea de 3,00 metri de la cota trotuarului amenajat este interzisă;
c) Amplasarea în interiorul parcelei. Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai
dacă se respectă:



distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei,
conform Codului Civil şi cu respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/ 2014 sau cu
acordul proprietarilor, referitoare la asigurarea condiţiilor de însorire a construcţiilor;
distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza
avizului unităţii teritoriale de pompieri.

Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea clădirilor unele faţă
de altele în interiorul aceleiaşi parcele se stabileşte în baza unor studii suplimentare
solicitate de autoritatea publica locală (Plan Urbanistic de Detaliu -- se va solicita numai în
condițiile în care se prevăd derogări cu privire la stabilirea accesurilor auto și pietonale, a
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retragerii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, modul de ocupare al terenurilor).
2.3. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII
a) Accesuri carosabile. Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există
posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei
construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia
mijloacelor de stingere a incendiilor. Numărul şi configuraţia acceselor se determină conform
anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare. Orice acces la drumurile publice se
va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul
acestora.
b) Accesuri pietonale. Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este
permisă numai dacă se asigură acces pietonal pentru construcție, potrivit importanţei şi
destinaţiei construcţiei.
3.1. REGULI DE BAZĂ CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ
3.1.1. RACORDAREA LA REŢELELE PUBLICE DE ECHIPARE EDILITARĂ EXISTENTE
a) 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.
De la aceste dispoziţii se poate deroga, cu avizul organelor administraţiei publice locale, 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.
b) Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate în reţeaua publică de
canalizare, la nivel de parcelă. În acest sens, trebuie limitată acoperirea suprafeţelor exterioare
cu materiale impermeabile (asfalt, beton sau alte învelitori impermeabile) la strictul necesar, în
vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe aliniament
racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar pentru a se evita
producerea gheţii.
c) Parcelele vor dispune de o platformă sau de un spaţiu interior destinate colectării deşeurilor
menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deşeurilor şi accesibile dintr-un
drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, în funcţie de dimensiuni şi
de funcţiune.
d) Se interzice dispunerea vizibilă, de la nivel pietonal, pe fațadelor construcțiilor, a aparatelor
de aer condiţionat, cablurilor şi antenelor TV sau de satelit. La construcţiile noi aceste
echipamente şi instalaţii vor fi mascate în planul faţadei prin elemente propuse la faza D.T.A.C..
Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicaţii, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare și a prezentului regulament.
3.1.2. REALIZAREA DE REŢELE EDILITARE
a) 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 legii. Lucrările
efectuate, indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea publică. 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. Montarea
acestora 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, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile şi a condiţiilor tehnice
standardizate în vigoare privind amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane. Pe
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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.
b) Se interzice amplasarea reţelelor edilitare prevăzute la paragraful anterior 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.
c) 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 in condiţiile legii și a Planului de acțiuni (anexă la prezenta documentație de
urbanism). Documentaţiile tehnice elaborate pentru obiective de investiţii privind realizarea/
extinderea/ modernizarea/ reabilitarea reţelei stradale vor prevedea în mod obligatoriu realizarea
de canale subterane în vederea amplasării reţelelor edilitare.
3.2. REGULI DE BAZA CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR ȘI A
CONSTRUCTIILOR
3.2.1. FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI:
a) Executarea de noi parcelări este condiționată de elaborarea unui plan urbanistic de detaliu,
atunci când prin parcelare se modifică accesul carosabil și/sau pietonal la loturi și atunci când se
propun artere carosabile noi, conform prevederilor atr. 32, alin (5), lit. b) din Legea 350/2001
privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.
b) Înălţimea construcţiilor - Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii
maxime admise și a modalității de calcul conform prezentului regulament. În condiţiile în care
caracteristicile geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor nu
este normat, el va fi determinat în funcţie de necesităţile tehnice şi funcţionale ale construcţiilor.
METODĂ DE CALCUL a regimului de înălțime propus prin prezentul regulament:
Condiții generale în ceea ce privește depășirea înălțimii maxime admise:
Peste regimul de înălțime maxim admis prin prezenta documentație, se acceptă realizarea unui
etaj tehnic în următoarele conditii:
- pentru zona casei scării și liftului;
- pentru echipamente, dotări tehnice (de exemplu: instalații de climatizare, ventilație, baterii,
pompe și alte echipamente asemănătoare ce nu contravin cu avizele de specialitate obținute
aferente prezentei documentații);
- înălțimea maximă a etajului tehnic va fi minimum egală cu înălțimea etajului curent;
- retragerea, față de aticul etajului inferior, a etajului tehnic va fi minimum egală cu înălțimea
acestuia.
Condiții generale în ceea ce privește modul de calcul al înălțimii maxime admise funcție de
destinația construcției și soluția arhitecturală aleasă:
- Demisol D = maximum 1,50 metri față de cota trotuarului;
- Parter P (finit-finit) = maximum 4,50 metri;
- Etaj curent E (finit-finit) = maximum 3,50 metri;
- Atic/ Cornișă = maximum 1,50 metri.
*Se permite realizarea de subsol/ demisol; numărul subsolurilor nu este normat, el va fi
determinat în funcţie de necesităţile tehnice şi funcţionale ale construcţiilor.
*Realizarea de supante se va face cu încadrarea în regimul de înălțime maxim propus și a
C.U.T. -ului maxim propus prin prezenta documentație.
NOTĂ: Înălțimea etajului curent se va stabili la faza D.T.A.C. în funcție de destinația construcției
astfel încât să fie respectate toate normele în vigoare în coroborare cu prezentul regulament.
Astfel, pentru funcțiuni a căror înălțime de nivel depășește condițiile generale al modului de
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calcul a înălțimii maxime admise anterior menționat, se va adapta numărul de nivele al
construcției încât să nu se depășească regimul maxim de înălțime al U.T.R.-ului în care se
încadrează terenul pe care se propune realizarea construcției.
c) Aspectul exterior al construcţiilor. Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai
dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al
zonei. Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior,
intra în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale
urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.
3.3. REGULI DE BAZĂ CU PRIVIRE LA PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI
3.3.1. PARCAJE:
Autorizarea executării construcţiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor
necesare conform destinaţiei și capacității clădirii după cum este specificat în Regulamentului
privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții și amenajări
autorizate, pe raza municipiului Constanța, cf. H.C.L. 113/ 27.04.2017 astfel:
o Art. 13 - locuințe semicolective/ colective
1 loc de parcare / unitate locativă 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. din 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 locuri de parcare pentru spații cu suprafața utilă a sălii de
consumație mai mică 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
- se va asigura 1 loc 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 locuri de parcare rezervate pentru
persoanele cu dezabilități locomotorii, conform prevederilor normelor in vigoare.
3.3.2. 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 anexei nr. 6 la Regulamentul
General de Urbanism aprobat prin HG nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, cât și
conform H.C.J.C. 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 județului Constanța.
3.3.3. ÎMPREJMUIRI:
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În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de
împrejmuiri, numai in condițiile în care destinația construcțiilor o impune:




împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor
servicii funcţionale, asigurarea protecţiei vizuale;
împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maximum 50 cm
înălţime, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor şi/sau integrării clădirilor în
caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.

Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 1,80 - 2,20 metri
Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul terenului sau paralel cu
aliniamentul, fără a incomoda circulaţia publică. Panta de scurgere se va orienta spre parcela
proprietarului împrejmuirii, fundaţia nu va depăşi limita lotului, aspectul exterior se va integra în
tipul dominat de împrejmuire al zonei, respectând aceleaşi exigențe ca şi aspectul exterior al
clădirii. Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” în componenţa
împrejmurilor orientate spre spaţiul public (garduri prefabricate din beton).
4.1. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ
4.1.1. Definirea unei anumite zone de reglementare este determinată de trei parametri:




funcţiunile dominante admise cu sau fără condiţionări;
regimul de construire;
înălţimea maximă admisă.

Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului şi,
deci, este necesară încadrarea terenului în altă zonă de reglementare.
4.1.2. Pentru toate zonele de reglementare se mai adaugă două criterii de diferenţiere a
prevederilor regulamentului:
 situarea în interiorul sau în exteriorul unei zone protejate din considerente istorice şi
arhitectural - urbanistice;
 situarea într-o condiţie particulară de zonă protejată – definită conform legii sau studiilor
de specialitate.
Pentru o identificare facilă a fiecărei zone ce se încadrează conform P.U.G. aprobat a
municipiului Constanța în subzona funcțională ZRL4, prezenta documentație definește
fiecare parcelar ce se situează în această subzonă, după cum urmează: ZRL4-A, ZRL4-B,
ZRL4-C și ZRL4-D; amplasamentul ce a generat prezenta documentație, se situeaza în parcerul
definit ca ZRL4-A.


Se precizează faptul că subzonele ZRL4-B, ZRL4-C, ZRL4-D,
reglementările stabilite conform P.U.G. a mun. Constanța aprobat.

își

mențin



Subzona funcțională ZRL5, ce se identifică în limitele zonei studiate prin P.U.Z.,
reglementată prin P.U.G. aprobat a municipiului Constanța, SE MENȚINE.

Teritoriul studiat prin prezenta documentaţie de urbanism, în suprafaţă de 25352,00 mp. (2,53
ha.), în care se identifică cele 5 (cinci) subzone funcționale, se denumesc astfel:



ZRL4-A - Subzonă mixtă predominant cu locuințe colective medii ți comerț la
parter (S+P+2E-4E), situate în ansambluri preponderent rezidențiale.
ZRL4-B/ C/ D - Subzonă locuințe colective medii (P+3E-4E) situate în
ansambluri preponderent rezindențiale.
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ZRL5 - Subzonă locuințe colective înalte (P+8E-10E) situate în ansambluri
preponderent rezindențiale

5.1. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE PROPUSE
5.1.1. GENERALITĂȚI – CARACTERUL ZONEI
GENERALITĂțI – CARACTERUL ZONEI DE LOCUIRE (ZRL)



Conform considerentelor din P.U.G. aprobat al municipiului Constanța;
Pentru zonele predominant rezidențiale prezentul regulament are în vedere, pe de o
parte, necesitățile funcționale și spațial configurative ale zonei în care se încadrează, iar
pe de altă parte, asigurarea calității locuirii la standarde similare cu alte orașe europene,
valorificarea terenului urban, menținerea valorii proprietăților, asigurarea fără discriminare
a dreptului fiecărui locuitor la însorire, luminare naturală, intimitate, spațiu plantat, acces
la echipamente publice sociale și tehnico-edilitare, securitate personală și protecție față
de poluare.

Zona de locuire (ZRL) din cadrul zonei de studiu, se compune din următoarele subzone:




ZRL4-A - Subzonă mixtă predominant cu locuințe colective medii ți comerț la
parter (S+P+2E-4E), situate în ansambluri preponderent rezidențiale.
ZRL4-B/ C/ D - Subzonă locuințe colective medii (P+3E-4E) situate în
ansambluri preponderent rezindențiale.
ZRL5 - Subzonă locuințe colective înalte (P+8E-10E) situate în ansambluri
preponderent rezindențiale

Având în vedere că subzonele ZRL4 - B/ C/ D și subzona ZRL5 își păstrează reglementările
conform P.U.G. aprobat al municipiului Constanța, prezentul regulament va stabili si detalia
reglementările urbanistice pentru subzona ZRL4 - A (întocmirea P.U.Z. fiind o condiție
stabilită prin P.U.G. Mun. Constanta pentru construirea de noi locuințe).
În limitele ZRL4-A din care face parte amplasamentul ce a generat P.U.Z., nu se propun
intervenții care să modifice caracterul zonei.
5.1.2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ A U.T.R. ZRL4 - B/ C/ D ȘI U.T.R. ZRL5
UTILIZĂRI ADMISE ZRL4 - B/ C/ D:
*extras Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun. Constanta, aprobat




locuințe în proprietate privată și locuințe sociale;
construcții aferente echipării tehnico-edilitare;
amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje,
garaje, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret,
imprejmuiri.

UTILIZĂRI ADMISE ZRL5:
*extras Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun. Constanta, aprobat



locuințe în proprietate particulară de standard mediu și ridicat;
amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje,
garaje semi-îngropate și subterane, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, spații
pentru sport și loisir (eventual piscină descoperită), construcții pentru echiparea tehnică,
împrejmuiri.
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UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI ZRL4 - B/ C/ D:
*extras Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun. Constanta, aprobat




o
o
o

o


locuințele în proprietate privată pot fi de standard mediu sau ridicat;
locuințele sociale nu vor depăși 20%-30% din numărul total al locuințelor dintr-o
operațiune urbanistică și nu vor distona în nici o privință în raport cu locuințele în
proprietate privată;
se admit echipamente publice, complementare locuirii, amenajate la parterul clădirilor de
locuit, cu acordul asociațiilor de proprietari, cu următoarele condiții:
dispensarele, farmaciile, spațiile pentru servicii, vor avea un acces separat de cel al
locatarilor;
creșele și grădinițele vor avea un acces separat de cel al locatarilor și vor dispune în
utilizare exclusivă de o suprafață plantată minimă de teren de 100,00 mp.;
se admite conversia locuințelor de la parter în spații comerciale exclusiv pentru produse
cerute de aprovizionarea zilnică, numai la intersecții de străzi și numai în limitele unei
raze de servire de 250.00 metri;
se admit spații pentru administrarea grupurilor de peste 50 - 70 apartamente proprietate
privată, eventual cu locuința administratorului/ portarului angajat permanent.
se admite utilizarea unor încăperi din cadrul apartamentelor existente pentru activități
necesare exercitării de profesiuni liberale (avocatură, arhitectură, medicină etc.) în limita
a maximum 25% din suprafața utilă a acestuia;



utilizarea integrală a unor apartamente pentru birouri se poate admite numai în limita a
10% din totalul apartamantelor unei clădiri de locuit, cu acordul asociațiilor de proprietari;



se admite construirea de locuințe noi numai pe baza de P.U.Z. și regulament aferent
aprobate.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI ZRL5:
*extras Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun. Constanta, aprobat




se admite utilizarea spațiilor de la parterul clădirilor de locuit pentru funcțiuni comerciale,
servicii și echipamente sociale cu condiia ca acestea să nu aducă prejudicii și stânjeniri
funcțiunii rezidențiale și să nu atragă un trafic excedentar semnificativ pe străzile de
categoria I și II;
se admit spații pentru administrarea grupurilor de 30 - 60 apartamente proprietate privată,
eventual aferent locuinței administratorului/ portarului angajat permanent.

UTILIZĂRI INTERZISE ZRL4 - B/ C/ D:
*extras Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun. Constanta, aprobat










activități productive;
construcții provizorii de orice natură;
depozitare și comerț cu ridicata sau de mic-gros;
depozitări de materiale refolosibile și platforme de precolectare a deșeurilor urbane;
depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
autobaze, unități de transport și stații de întreținere auto;
lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și
construcțiile învecinate;
orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor
meteorice sau care împiedică evacuarea și colectarea acestora.
se interzice conversia locuințelor existente din clădirile colective în alte funcțiuni, sau
construirea unor locuinte colective mixtate cu alte functiuni cu exceptia celor specificate
la utilizări admise cu condiționări;
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se interzice utilizarea spațiilor care deja au făcut obiectul conversiei pentru depozite,
alimentație publică și alte activități de natură să incomodeze locuințele; se va stabili de
către CLMC o perioadă tranzitorie de funcționare (maximum 1 an de la data aprobării
RLUMC) până la conversia spațiului într-o funcțiune compatibilă locuirii.

UTILIZĂRI INTERZISE ZRL5:
*extras Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun. Constanta, aprobat




o
o
o
o
o
o
o
o

se interzice conversia locuințelor în alte funcțiuni; fac excepție spațiile destinate exercitării
de profesiuni liberale (avocatură, arhitectură, medicină etc.) în limita a maximum 25% din
suprafața utilă a locuinței și numai cu acordul asociației de proprietari;
se interzice dispunerea locuințelor sociale în clădiri înalte;
se interzic următoarele lucrări:
activități comerciale de mare amploare și activități productive;
construcții provizorii de orice natură;
comerț cu ridicata, activități de depozitare sau mic-gros;
depozitări de materiale refolosibile și platforme de precolectare a deșeurilor urbane;
depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
autobaze, unități de transport, stații de întreținere auto, stații PECO;
lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și
construcțiile învecinate;
orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor
meteorice sau care împiedică evacuarea și colectarea acestora.

5.1.3. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ A U.T.R. ZRL4 - A
UTILIZĂRI ADMISE ZRL4 - A:






locuințe în proprietate privată și locuințe sociale;
construcții aferente echipării tehnico-edilitare;
spații comerciale, birouri, exclusiv la parterul locuințelor, ce nu afectează funcțiunea
de locuire și nu generează un trafic important de automobile și/ sau persoane, și nu
prezintă program prelungit după orele 22:00;
amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje,
garaje, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret,
imprejmuiri.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI ZRL4 - A:




o
o
o

locuințele în proprietate privată pot fi de standard mediu sau ridicat;
locuințele sociale nu vor depăși 20%-30% din numărul total al locuințelor dintr-o
operațiune urbanistică și nu vor distona în nici o privință în raport cu locuințele în
proprietate privată;
se admit echipamente publice, complementare locuirii, amenajate la parterul clădirilor de
locuit, cu acordul asociațiilor de proprietari, cu următoarele condiții:
dispensarele, farmaciile, spațiile pentru servicii, vor avea un acces separat de cel al
locatarilor;
creșele și grădinițele vor avea un acces separat de cel al locatarilor și vor dispune în
utilizare exclusivă de o suprafață plantată minimă de teren de 100,00 mp.;
se admit spații pentru administrarea grupurilor de peste 50 - 70 apartamente proprietate
privată, eventual cu locuința administratorului/ portarului angajat permanent.

11






se admite utilizarea unor încăperi din cadrul apartamentelor existente pentru activități
necesare exercitării de profesiuni liberale (avocatură, arhitectură, medicină etc.) în limita
a maximum 25% din suprafața utilă a acestuia;
utilizarea integrală a unor apartamente pentru birouri se poate admite numai în limita a
35% din totalul apartamantelor unei clădiri de locuit, cu acordul asociațiilor de proprietari;
se admite construirea de locuințe noi numai pe baza de P.U.Z. și regulament aferent
aprobate.

UTILIZĂRI INTERZISE ZRL4 - A:












activități productive;
construcții provizorii de orice natură;
depozitare și comerț cu ridicata sau de mic-gros;
depozitări de materiale refolosibile și platforme de precolectare a deșeurilor urbane;
depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
autobaze, unități de transport și stații de întreținere auto;
lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și
construcțiile învecinate;
orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor
meteorice sau care împiedică evacuarea și colectarea acestora.
se interzice conversia locuințelor existente din clădirile colective în alte funcțiuni, sau
construirea unor locuinte colective mixtate cu alte funcțiuni cu exceptia celor specificate
la utilizări admise cu condiționări;
se interzice utilizarea spațiilor care deja au făcut obiectul conversiei pentru depozite,
alimentație publică și alte activități de natură să incomodeze locuințele; se va stabili de
către CLMC o perioadă tranzitorie de funcționare (maximum 1 an de la data aprobării
RLUMC) până la conversia spațiului într-o funcțiune compatibilă locuirii.

5.1.4. CONDIȚII DE AMPLASARE, CONFIGURARE ȘI ECHIPARE A CLĂDIRILOR
1.1. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)
FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI:
Executarea de noi parcelări este condiționată de elaborarea unui plan urbanistic de detaliu,
atunci când prin parcelare se modifică accesul carosabil și/ sau pietonal la loturi și atunci când
se propun artere carosabile noi, conform prevederilor atr. 32, alin (5), lit. b) din Legea 350/2001
privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.
PREZENTA DOCUMENTAŢIE DE URBANISM, NU ARE CA OBIECT (RE)PARCELAREA
TERENURILOR.
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR pentru subzona ZRL4 - A/ B/ C/ D conform extras
Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun. Constanta, aprobat:
Conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:


clădirile de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o
circulație publică sau pot fi grupate pe un teren utilizat în comun cu accesele asigurate
din circulația publică prin intermediul unor circulații private;



se interzice introducerea în lotizările anterioare protejate a locuințelor colective medii prin
unificarea parcelelor și ridicarea nivelului de înălțime;



în zonă protejată locuințele colective medii vor menține caracteristicile parcelarului
existent sau amprentele acestuia in cazul unificării mai multor parcele și il vor exprima
volumetric prin segmentarea fațadelor.
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CARACTERISTICI ALE PARCELELOR pentru subzona ZRL5, conform extras Regulament
General Urbanism Plan Urbanistic General Mun. Constanta, aprobat:
Conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:


clădirile de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o
circulație publică sau pot fi grupate pe un teren utilizat în comun cu accesele asigurate
din circulația publică prin intermediul unor circulații private.

1.2. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Amplasarea față de aliniament a clădirilor situate în ZRL4 - B/ C/ D
*extras Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun. Constanta, aprobat.
Conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:










clădirile se vor retrage de la aliniament cu minimum 4.0 metri pe străzi de categoria III și
6.0 metri pe străzi de categoria II și I, dar nu cu mai puțin decât diferența dintre înălțimea
construcțiilor și distanța dintre aliniamente;
clădirile se pot dispune pe aliniament numai pe străzi secundare sau private cu condiția
ca înălțimea clădirilor să nu fie mai mare decat distanța dintre aliniamente; în caz contrar
clădirea se va retrage de la aliniament cu minimum 4.0 metri;
în cazul situării în intersecții, noile clădiri vor asigura racordarea între aliniamentele
diferite ale străzilor prin întoarcerea retragerii de la aliniament și pe strada având clădirile
dispuse pe aliniament pe o distanță egală cu cea dintre aliniamentele fronturilor opuse,
cu condiția să nu rămână calcane vizibile;
pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul public dacă nu
depășesc 0.90 m de la alinierea spre stradă și asigură o distanță de 4.00 m pe verticală,
de la cota terenului amenajat; cornișele pot iesi din alinierea străzii cu maximum 1/10 din
distanța dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1.20 metri;
se admite retragerea ultimului nivel atunci cand distanța dintre aliniamente este mai mică
decât Hmaxim admisibil, asfel încât cornișa nivelului retras să nu depășească limita
planului care formează un unghi de 45.0 cu planul orizontal al cornișei ultimului etaj de pe
aliniament.

La prevederile, conform Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun.
Constanta aprobat, pentru subzonele identificate ca ZRL4 - B/ C/ D se adaugă
următoarele:


la amplasarea construcțiilor pe lot se va ține cont de restricțiile generate de zonele de
protecție ale conductelor rețelelor tehnico-edilitare, conform normelor în vigoare.

Amplasarea față de aliniament a clădirilor situate în ZRL5
*extras Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun. Constanta, aprobat.
Conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:




clădirile se vor dispune de preferință izolat și se vor retrage de la aliniament cu minimum
5.0 metri pe străzile de categoria III și 10.0 metri pe cele de categoria II sau I, dar nu cu
mai puțin decât diferența dintre înălțimea construcțiilor și distanța dintre aliniamente;
pentru noi construcții se va evita crearea de fronturi mai lungi de 50.0 m; fronturile mai
lungi de 30.0 metri vor asigura treceri libere către interiorul incintelor (acolo unde este
posibil, asftel de treceri se vor realiza și la clădirile existente).

Amplasarea față de aliniament a clădirilor situate în ZRL4 - A

13

*prevederi menținute, conform Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun.
Constanta, aprobat.








clădirile se vor retrage de la aliniament cu minimum 4.0 metri pe străzi de categoria III și
6.0 metri pe străzi de categoria II și I, dar nu cu mai puțin decât diferența dintre înălțimea
construcțiilor și distanța dintre aliniamente;
clădirile se pot dispune pe aliniament numai pe străzi secundare sau private cu condiția
ca înălțimea clădirilor să nu fie mai mare decat distanța dintre aliniamente; în caz contrar
clădirea se va retrage de la aliniament cu minimum 4.0 metri;
pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul public dacă nu
depășesc 0.90 m de la alinierea spre stradă și asigură o distanță de 4.00 m pe verticală,
de la cota terenului amenajat; cornișele pot iesi din alinierea străzii cu maximum 1/10 din
distanța dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1.20 metri;
se admite retragerea ultimului nivel atunci cand distanța dintre aliniamente este mai mică
decât Hmaxim admisibil, asfel încât cornișa nivelului retras să nu depășească limita
planului care formează un unghi de 45.0 cu planul orizontal al cornișei ultimului etaj de pe
aliniament.

La prevederile, conform Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun.
Constanta aprobat, pentru subzona identificată ca ZRL4 - A se adaugă următoarele:




în cazul situării în intersecții, noile clădiri vor asigura racordarea între aliniamentele
diferite ale străzilor prin întoarcerea retragerii de la aliniament și pe stradă având clădirile
dispuse pe aliniament cu condiția ca distanța dintre aliniamente să fie minimum egală cu
înălțimea celei mai înalte clădiri ( regimul maxim de înălțime propus prin prezenta
documentație poate fi depășit cu condiția elaborării unei alte documentații de tip P.U.Z.
ce prevede studiul altimetric și volumetric în zona propusă spre studiu) și să nu rămână
calcane vizible, cu excepția acelora ce prezintă fațadă verde (întreținută pe toată
perioada de existență a construcției).
la amplasarea construcțiilor pe lot se va ține cont de restricțiile generate de zonele de
protecție ale conductelor rețelelor tehnico-edilitare, conform normelor în vigoare.

1.3. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR
Amplasarea față de limitele laterale ți posterioare, a clădirilor situate în ZRL4 B/ C/ D
*extras Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun. Constanta, aprobat.
Conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:










clădirile izolate vor avea fațade laterale și se vor retrage de la limitele parcelei la o
distanță cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii măsurată în punctul
cel mai înalt față de teren, dar nu mai mică de 5.0 metri;
clădirile se pot cupla pe una dintre laturile laterale ale parcelei pe o adâncime de
maximum 15.0 metri de la aliniament, fiind retrase față de cealaltă limită laterală cu o
distanță cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii măsurată în punctul
cel mai înalt față de teren;
clădirile care se înscriu în regim de construire continuu se alipesc pe o adâncime de
maximum 15.0 metri de calcanele situate pe limitele laterale ale parcelelor cu excepția
parcelelor de colț unde se va întoarce fațada în condițiile de aliniere ale străzii laterale;
la noile construcții se vor asigura obligatoriu, condițiile de orientare, însorire și iluminat
natural în conformitate cu actele normative în vigoare (R.G.U. /1995, O.M.S. 119 /2014
etc.);
retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi cel puțin egală cu înalțimea clădirii,
dar nu mai mica de 10.0 metri;
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în funcție de regimul de construire, clădirea se alipește pe o adâncime de maximum 15.0
metri fie de două calcane de pe limitele parcelei, fie dacă există pe o limită un calcan iar
față de cealaltă limită clădirea învecinată este retrasă, noua clădire se alipește de
calcanul existent și se retrage de cealaltă limită la o distanță cel puțin egală cu jumătate
din înălțimea la cornișă a clădirii; în cazul cladirilor izolate, retragerea față de limitele
laterale ale parcelei va fi la o distanță cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornișă
a clădirii măsurată în punctul cel mai înalt față de teren dacă pe fațadele clădirilor
învecinate sunt ferestre ale unor încăperi de locuit; distanța se poate reduce la jumătate
dar nu mai puțin de 5.0 metri în cazul în care pe fațadele laterale ale clădirilor învecinate
sunt numai ferestre ale dependințelor și casei scării.

Amplasarea față de limitele laterale ți posterioare, a clădirilor situate în ZRL5
*extras Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun. Constanta, aprobat.
Conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:






clădirile înalte vor avea fațade laterale și se vor retrage de la limitele parcelei la o distanță
cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii măsurată în punctul cel mai
înalt față de teren; această distanță se poate reduce la jumătate dacă segmentele de
fațadă care se opun nu au ferestre ale camerelor de locuit;
la noile construcții se vor asigura obligatoriu, condițiile de orientare, însorire și iluminat
natural în conformitate cu actele normative în vigoare (R.G.U. /1995, O.M.S. 119 /2014
etc.);
retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi cel puțin egală cu jumătate din
înălțimea la cornișă a clădirii măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai
puțin de 10.0 metri.

Amplasarea față de limitele laterale și posterioare, a clădirilor situate în ZRL4 - A
*prevederi menținute, conform extras Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General
Mun. Constanta, aprobat.











clădirile izolate vor avea fațade laterale și se vor retrage de la limitele parcelei la o
distanță cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii măsurată în punctul
cel mai înalt față de teren, dar nu mai mică de 5.0 metri;
clădirile se pot cupla pe una dintre laturile laterale ale parcelei pe o adâncime de
maximum 15.0 metri de la aliniament, fiind retrase față de cealaltă limită laterală cu o
distanță cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii măsurată în punctul
cel mai înalt față de teren;
clădirile care se înscriu în regim de construire continuu se alipesc pe o adâncime de
maximum 15.0 metri de calcanele situate pe limitele laterale ale parcelelor cu excepția
parcelelor de colț unde se va întoarce fațada în condițiile de aliniere ale străzii laterale;
la noile construcții se vor asigura obligatoriu, condițiile de orientare, însorire și iluminat
natural în conformitate cu actele normative în vigoare (R.G.U. /1995, O.M.S. 119 /2014
etc.);
retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi cel puțin egală cu înalțimea clădirii,
dar nu mai mica de 10.0 metri;
în funcție de regimul de construire, clădirea se alipește pe o adâncime de maximum 15.0
metri fie de două calcane de pe limitele parcelei, fie dacă există pe o limită un calcan iar
față de cealaltă limită clădirea învecinată este retrasă, noua clădire se alipește de
calcanul existent și se retrage de cealaltă limită la o distanță cel puțin egală cu jumătate
din înălțimea la cornișă a clădirii; în cazul cladirilor izolate, retragerea față de limitele
laterale ale parcelei va fi la o distanță cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornișă
a clădirii măsurată în punctul cel mai înalt față de teren dacă pe fațadele clădirilor
învecinate sunt ferestre ale unor încăperi de locuit; distanța se poate reduce la jumătate
dar nu mai puțin de 5.0 metri în cazul în care pe fațadele laterale ale clădirilor învecinate
sunt numai ferestre ale dependințelor și casei scării.
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La prevederile, conform Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun.
Constanta aprobat, pentru subzona identificată ca ZRL4 - A se adaugă următoarele:




excepție de la prevederile anterior menționate, fac noile construcții situate în
intersecții, ce se pot retrage de la limitele laterale și de la limita posterioară conform
prevederilor legii 287/ 2009 Cod Civil, actualizat cu condiția ca distanța dintre două
construcții învecinate să fie minimum egală cu înălțimea celei mai înalte și obligatoriu să
asigure condițiile de orientare, însorire și iluminat natural în conformitate cu actele
normative în vigoare (R.G.U. /1995, O.M.S. 119 /2014 etc.);
la amplasarea construcțiilor pe lot se va ține cont de restricțiile generate de zonele de
protecție ale conductelor rețelelor tehnico-edilitare, conform normelor în vigoare.

* notă: Pentru amplasamentul ce a generat prezenta documentație, noua construcție se va
amplasa în limitele edificabilului reprezentat pe planul de reglementări urbanistice propuse
aferent P.U.Z., cu condiția respectării normelor în vigoare prevăzute în O.M.S. 119 /2014 și a
restricțiilor generate de zonele de protecție ale conductelor rețelelor tehnico-edilitare după cum
este specificat în legislația actuală.
1.4. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ
Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeați parcelă, situate în ZRL4 - B/
C/ D
*extras Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun. Constanta, aprobat.
Conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:


între fațadele care, sau spre care sunt orientate camere de locuit distanța va fi egală cu
înălțimea clădirii celei mai înalte; distanța se poate reduce la jumătate în cazul în care pe
fațadele opuse sunt numai ferestre ale dependințelor și ale casei scării.

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeați parcelă, situate în ZRL5
*extras Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun. Constanta, aprobat.
Conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:


între fațadele care, sau spre care sunt orientate camere de locuit distanța va fi egală cu
înălțimea clădirii celei mai înalte; distanța se poate reduce la jumătate în cazul în care pe
fațadele opuse sunt numai ferestre ale dependințelor și ale casei scării.

Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeați parcelă, situate în ZRL4 - A
*prevederi menținute, conform extras Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General
Mun. Constanta, aprobat.


între fațadele care, sau spre care sunt orientate camere de locuit distanța va fi egală cu
înălțimea clădirii celei mai înalte; distanța se poate reduce la jumătate în cazul în care pe
fațadele opuse sunt numai ferestre ale dependințelor și ale casei scării.

1.5. CIRCULAŢII ŞI ACCESURI
a) Accesuri carosabile. Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există
posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei
construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia
mijloacelor de stingere a incendiilor. Numărul şi configuraţia acceselor se determină conform
anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare. Orice acces la drumurile publice se
va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul
acestora.
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b) Accesuri pietonale. Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este
permisă numai dacă se asigură acces pietonal pentru construcție, potrivit importanţei şi
destinaţiei construcţiei.
Circulații ți accesuri pentru construcțiile, situate în ZRL4 - B/ C/ D
*extras Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun. Constanta, aprobat.
Conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:






clădirile vor avea asigurat în mod obligatoriu accesul carosabil și pietonal dintr-o circulație
publică fie direct fie, în cazul utilizării terenului în comun de către mai multe clădiri, prin
intermediul unei străzi private;
de regulă va exista un singur acces carosabil pentru o clădire, amplasat către limita
laterală a acesteia; în cazul unor grupări de clădiri, poziționarea accesului și aleilor
interioare se va stabili prin P.U.D.;
se va asigura accesul pe parcelă al autoutilitarelor pentru colectarea deșeurilor menajere;
acolo unde acest lucru nu este posibil se va asigura un spațiu de staționare astfel încât
să nu fie stânjenită circulația publică.

Circulații ți accesuri pentru construcțiile, situate în ZRL5
*extras Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun. Constanta, aprobat.
Conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:






clădirile vor avea asigurat în mod obligatoriu accesul carosabil și pietonal dintr-o circulație
publică fie direct fie, în cazul utilizării terenului în comun de către mai multe clădiri, prin
intermediul unei străzi private;
de regulă va exista un singur acces carosabil pentru o clădire, amplasat către limita
laterală a acesteia; în cazul unor grupări de clădiri, poziționarea accesului și aleilor
interioare se va stabili prin P.U.D.;
se va asigura accesul pe parcelă al autoutilitarelor pentru colectarea deșeurilor menajere;
acolo unde acest lucru nu este posibil se va asigura un spațiu de staționare astfel încât
să nu fie stânjenită circulația publică.

Circulații ți accesuri pentru construcțiile, situate în ZRL4 - A
*prevederi menținute, conform extras Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General
Mun. Constanta, aprobat.






clădirile vor avea asigurat în mod obligatoriu accesul carosabil și pietonal dintr-o circulație
publică fie direct fie, în cazul utilizării terenului în comun de către mai multe clădiri, prin
intermediul unei străzi private;
de regulă va exista un singur acces carosabil pentru o clădire, amplasat către limita
laterală a acesteia; în cazul unor grupări de clădiri, poziționarea accesului și aleilor
interioare se va stabili prin P.U.D.;
se va asigura accesul pe parcelă al autoutilitarelor pentru colectarea deșeurilor menajere;
acolo unde acest lucru nu este posibil se va asigura un spațiu de staționare astfel încât
să nu fie stânjenită circulația publică.

La prevederile, conform Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun.
Constanta aprobat, pentru subzona identificată ca ZRL4 - A se adaugă următoarele:


excepție de la prevederile anterior menționate ce se referă la accesul pe parcelă al
autoutilitarelor pentru colectarea deșeurilor, fac noile construcții situate în intersecții,
ce prezintă acces direct din strada Soveja ( ce prezintă 3 fire de circulație carosabilă pe
sens de mers, iar pe fiecare sens este prezentă o lățime de 1,80 m. - 2.50 m. pentru
spații de manevră/ staționare ) ce prezintă oportunitatea staționării autovehiculelor/
autoutilitarelor fără stânjenirea circulației rutiere;
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* notă: Pentru amplasamentul ce a generat prezenta documentație, noua construcție va prezenta
acces direct către parcarea subterană, din strada Soveja, după trecerea de pietoni, după cum
este reprezentat pe planul de reglementări urbanistice propuse aferent P.U.Z., iar accesul
pietonal va fi asigurat de pe trotuarele aferente străzilor Soveja și Barbu Ștefănescu
Delavrancea.
1.6. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Autorizarea executării construcţiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor
necesare conform destinaţiei și capacității clădirii după cum este specificat în Regulamentului
privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții și amenajări
autorizate, pe raza municipiului Constanța, cf. H.C.L. 113/ 27.04.2017 astfel:
o Art. 13 - locuințe semicolective/ colective
1 loc de parcare / unitate locativă 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. din 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 locuri de parcare pentru spații cu suprafața utilă a sălii de
consumație mai mică 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
- se va asigura 1 loc de parcare la trei cadre didactice;
o Art. 11 - construcții sportive - conform detalierii aferente H.C.L. 113/ 27.04.2017;
Art. 23 - pentru toate funcțiunile se vor asigura locuri de parcare rezervate pentru
persoanele cu dezabilități locomotorii, conform prevederilor normelor in vigoare.
1.7. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii maxime admise și a
modalității de calcul conform prezentului regulament. În condiţiile în care caracteristicile
geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor nu este normat,
el va fi determinat în funcţie de necesităţile tehnice şi funcţionale ale construcţiilor.
METODĂ DE CALCUL a regimului de înălțime propus prin prezentul regulament:
Condiții generale în ceea ce privește depășirea înălțimii maxime admise:
Peste regimul de înălțime maxim admis prin prezenta documentație, se acceptă realizarea unui
etaj tehnic în următoarele conditii:
- pentru zona casei scării și liftului;
- pentru echipamente, dotări tehnice (de exemplu: instalații de climatizare, ventilație, baterii,
pompe și alte echipamente asemănătoare ce nu contravin cu avizele de specialitate obținute
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aferente prezentei documentații);
- înălțimea maximă a etajului tehnic va fi minimum egală cu înălțimea etajului curent;
- retragerea, față de aticul etajului inferior, a etajului tehnic va fi minimum egală cu înălțimea
acestuia.
Condiții generale în ceea ce privește modul de calcul al înălțimii maxime admise funcție de
destinația construcției și soluția arhitecturală aleasă:
- Demisol D = maximum 1,50 metri față de cota trotuarului;
- Parter P (finit-finit) = maximum 4,50 metri;
- Etaj curent E (finit-finit) = maximum 3,50 metri;
- Atic/ Cornișă = maximum 1,50 metri.
*Se permite realizarea de subsol/ demisol; numărul subsolurilor nu este normat, el va fi
determinat în funcţie de necesităţile tehnice şi funcţionale ale construcţiilor.
*Realizarea de supante se va face cu încadrarea în regimul de înălțime maxim propus și a
C.U.T. -ului maxim propus prin prezenta documentație.
NOTĂ: Înălțimea etajului curent se va stabili la faza D.T.A.C. în funcție de destinația construcției
astfel încât să fie respectate toate normele în vigoare în coroborare cu prezentul regulament.
Astfel, pentru funcțiuni a căror înălțime de nivel depășește condițiile generale al modului de
calcul a înălțimii maxime admise anterior menționat, se va adapta numărul de nivele al
construcției încât să nu se depășească regimul maxim de înălțime al U.T.R.-ului în care se
încadrează terenul pe care se propune realizarea construcției.
Amplasarea față de limitele laterale ți posterioare, a clădirilor situate în ZRL4 B/ C/ D
*prevederi menținute, conform extras Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General
Mun. Constanta, aprobat.
Conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:






înălțimea maximă admisibilă este egală cu distanța dintre aliniamente; în cazul în care
înălțimea depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament la
o distanță egală cu diferenta dintre acestea dar nu mai puțin de 4.0 metri;
în cazul volumelor situate pe colț, la racordarea între străzi având regim diferit de
înălțime, dacă diferența este de un singur nivel, se va prelungi regimul cel mai inalt spre
strada secundară pe întreaga parcelă; dacă regimul difera cu două niveluri se va realiza
o descreștere în trepte, primul tronson prelungind înălțimea clădirii de pe strada
principală pe o lungime minimă egală cu distanța dintre aliniamente;
se poate depăși nivelul maxim admisibil cu un nivel, în intersecții sau în puncte capete de
perspectivă numai dupa aprobarea P.U.Z. sau pe baza unui P.U.D..

*notă situația existentă din cadrul zonei studiate prin prezenta documentație, conform ridicării
topografice vizată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prezintă pentru
construcțiile din subzona ZRL4 - B/ C/ D, înălțimi ale construcțiilor ce variază între 15,00 metri și
15,40 metri., în acest sens prezenta documentație propune regimul maxim de înălțime P+4E, respectiv
16,00 metri.
Hmaxim admisibil pentru ZRL4 - B/ C/ D este P+4E, respectiv 16,00 metri.
Amplasarea față de limitele laterale ți posterioare, a clădirilor situate în ZRL5
* extras Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun. Constanta, aprobat.
Conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:



înălțimea maximă admisibilă este P + 10 niveluri, respectiv Hmaxim 33.0 metri;
în cazul în care înălțimea depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se va retrage de
la aliniament la o distanță egală cu diferența dintre acestea dar nu mai puțin de 4.0 metri;
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în cazul volumelor situate pe colț, la racordarea între străzi având regim diferit de
înălțime, dacă diferența este de un singur nivel, se va prelungi regimul cel mai înalt spre
strada secundara pe întreaga parcelă; dacă regimul diferă cu două niveluri se va realiza
o descreștere în trepte, primul tronson prelungind înălțimea clădirii de pe strada
principală pe o lungime minimă egală cu distanța dintre aliniamente;
se poate depăși nivelul maxim admisibil cu un nivel, în intersecții sau în puncte capete de
perspectivă numai dupa aprobarea P.U.Z. sau pe baza unui P.U.D..

Hmaxim admisibil pentru ZRL5 este P+10E, respectiv 33,00 metri.
Amplasarea față de limitele laterale ți posterioare, a clădirilor situate în ZRL4 A
*prevederi menținute, conform extras Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General
Mun. Constanta, aprobat.






înălțimea maximă admisibilă este egală cu distanța dintre aliniamente; în cazul în care
înălțimea depășește distanța dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament la
o distanță egală cu diferenta dintre acestea dar nu mai puțin de 4.0 metri;
în cazul volumelor situate pe colț, la racordarea între străzi având regim diferit de
înălțime, dacă diferența este de un singur nivel, se va prelungi regimul cel mai inalt spre
strada secundară pe întreaga parcelă; dacă regimul difera cu două niveluri se va realiza
o descreștere în trepte, primul tronson prelungind înălțimea clădirii de pe strada
principală pe o lungime minimă egală cu distanța dintre aliniamente;
se poate depăși nivelul maxim admisibil cu un nivel, în intersecții sau în puncte capete de
perspectivă numai dupa aprobarea P.U.Z. sau pe baza unui P.U.D..

*notă situația existentă din cadrul zonei studiate prin prezenta documentație, conform ridicării
topografice vizată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prezintă pentru
construcțiile din subzona ZRL4 - A, înălțimi ale construcțiilor ce variază între 15,42 metri și 15,57
metri., în acest sens prezenta documentație propune regimul maxim de înălțime P+4E, respectiv 16,00
metri.
Hmaxim admisibil pentru ZRL4 - A este P+4E, respectiv 16,00 metri.
1.8. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
Aspectul exterior al construcţiilor. Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai
dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al
zonei. 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.
Aspectul exterior al construcțiilor, situate în ZRL4 - B/ C/ D
* extras Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun. Constanta, aprobat.
Conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:




se va urmări asigurarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice, intregrarea în
particularitățile zonei și armonizarea cu vecinătățile imediate prin utilizarea de materiale
durabile și de calitate;
acțiunile de reabilitare/ renovare a fațadelor se vor aproba prin P.U.D..

Aspectul exterior al construcțiilor, situate în ZRL5
* extras Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun. Constanta, aprobat.
Conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:
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se va urmări asigurarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice, intregrarea în
particularitățile zonei și armonizarea cu vecinătățile imediate prin utilizarea de materiale
durabile și de calitate;
terasele vizibile de pe înălțimile înconjurătoare vor fi înverzite pe minimum 70% din
suprafață;
acțiunile de reabilitare/ renovare a fațadelor se vor aproba prin P.U.D..

Aspectul exterior al construcțiilor, situate în ZRL4 - A
*prevederi menținute, conform extras Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General
Mun. Constanta, aprobat.




se va urmări asigurarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice, intregrarea în
particularitățile zonei și armonizarea cu vecinătățile imediate prin utilizarea de materiale
durabile și de calitate;
acțiunile de reabilitare/ renovare a fațadelor se vor aproba prin P.U.D..

La prevederile, conform Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun.
Constanta aprobat, pentru toate subzonele de reglementare se adaugă următoarele:







Arhitectura clădirilor va exprima caracterul zonei și al funcţiunilor adăpostite;
Se vor utiliza exclusiv materiale contemporane de calitate superioară (sticlă, placări
ceramice, finisaje metalice, pereți verzi de fațadă, tencuieli decorative, etc.);
Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se unui concept
coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din zonă;
Se interzice dispunerea vizibilă a aparatelor de aer condiţionat, cablurilor și antenelor TV
sau de satelit, la nivel pietonal. La construcţiile noi aceste echipamente şi instalaţii vor fi
mascate în planul fațadei. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare;
Amplasarea panourilor de afisaj publicitar, atât pe domeniul public, cat si pe proprietăți
private sau pe fatadele ori calcanele cladirilor se va autoriza conform Regulamentului
local de signalistică aprobat prin H.C.L.M. nr. 260/11.11.2010.

1.9. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
RACORDAREA LA REŢELELE PUBLICE DE ECHIPARE EDILITARĂ EXISTENTE
a) 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.
De la aceste dispoziţii se poate deroga, cu avizul organelor administraţiei publice locale, 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.
b) Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate în reţeaua publică de
canalizare, la nivel de parcelă. În acest sens, trebuie limitată acoperirea suprafeţelor exterioare
cu materiale impermeabile (asfalt, beton sau alte învelitori impermeabile) la strictul necesar, în
vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe aliniament
racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar pentru a se evita
producerea gheţii.
c) Parcelele vor dispune de o platformă sau de un spaţiu interior destinate colectării deşeurilor
menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deşeurilor şi accesibile dintr-un
drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, în funcţie de dimensiuni şi
de funcţiune.
d) Se interzice dispunerea vizibilă, de la nivel pietonal, pe fațadelor construcțiilor, a aparatelor
de aer condiţionat, cablurilor şi antenelor TV sau de satelit. La construcţiile noi aceste
echipamente şi instalaţii vor fi mascate în planul faţadei prin elemente propuse la faza D.T.A.C..
Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicaţii, cu respectarea prevederilor legale în
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vigoare și a prezentului regulament.
REALIZAREA DE REŢELE EDILITARE
a) 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 legii. Lucrările
efectuate, indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea publică. 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. Montarea
acestora 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, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile şi a condiţiilor tehnice
standardizate în vigoare privind amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane. 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.
b) Se interzice amplasarea reţelelor edilitare prevăzute la paragraful anterior 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.
c) 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 in condiţiile legii și a Planului de acțiuni (anexă la prezenta documentație de
urbanism). Documentaţiile tehnice elaborate pentru obiective de investiţii privind realizarea/
extinderea/ modernizarea/ reabilitarea reţelei stradale vor prevedea în mod obligatoriu realizarea
de canale subterane în vederea amplasării reţelelor edilitare.
În prezent, în zona studiată sunt prezente toate tipurile de utilități și rețele. Terenul ce
face obiectul documentației de urbanism nu are branșament la rețele de utilități (alimentare cu
apa, canalizare, și rețele de telecomunicații) din zonă.
Toate racordurile se vor realiza conform specificatiilor si conditiilor impuse de catre
detinatorii de retele cf. avizelor emise:
 aviz S.C. RAJA S.R.L. nr. - / 3116 din 12.03.2018;
 aviz e-distributie Dobrogea nr.165284540/ 04.08.2016;
 aviz DISTRIGAZ SUD REȚELE engie nr.312.394.145/ 22.02.2018;
 aviz S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. nr. 1562/ 10.10.2017
 aviz Regia Autonomă de distribuire a energiei termice nr. B13393/ 19.08.2016
Alimentarea cu apă și canalizare - propunere de deviere conducte de pe proprietate
privată a persoanelor fizice/ juridice, pe domeniul public:
*notă: Pentru a putea elibera terenul de conductele de canalizare pluvială se propune
devierea acestora în trotuar (pe domeniul public), la etapele ulterioare P.U.Z. in vederea obținerii
autorizației de construire, pe amplasamentul în suprafață de 477,00 mp., pe o distanță de 48,00
metri, cu conducte din P.V.C.- K.G. S.N. 4 Dn 315 mm., între căminul Cpe1 și CPp3.
Pe acest tronson se vor realiza 3 cămine de vizitare.
Pentru a se putea devia conducta de canalizare pluvială trebuie însă mai întâi deviată
conducta de distribuție apă amplasată pe trotuar. Devierea se va face pe o lungime de 25,00
metri, cu conducte din P.E.H.D. P.E.100 P.N.6 Dn 225 mm., între punctele Nod 1 și Nod 2.
Alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate menajere și pluviale se va face de la rețeaua
de apă existentă pe trotuar și respectiv de la rețelele de canalizare menajeră și pluviale existente
între terenul studiat și blocul 40B, sc. A.
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2.0. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în
funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform anexei nr. 6 la Regulamentul
General de Urbanism aprobat prin HG nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, cât și
conform H.C.J.C. 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 județului Constanța.
Spaţii libere şi spaţii plantate situate în ZRL4 - B/ C/ D
*extras Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun. Constanta, aprobat.
Conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:
 terenul liber rămas în afara circulațiilor, parcajelor și circulațiilor va fi plantat cu un
arbore la fiecare 100,00 mp.
 terenul amenajat ca spații de joc, de odihnă și grădini de fațadă decorative va
reprezenta cel puțin 50% din suprafața totală a terenului;
 se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției
să se evite impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru alei și accese;
 în orice operațiune efectuată pe un teren mai mare de 5000 mp. se va prevedea ca
din aceste spații minimum 10% sa fie destinate folosinței în comun.
Spaţii libere şi spaţii plantate situate în ZRL5
*extras Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun. Constanta, aprobat.
Conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:




terenul liber rămas în afara circulațiilor, parcajelor și circulațiilor va fi plantat cu un
arbore la fiecare 100,00 mp.
terenul amenajat ca spații de joc, de odihnă și grădini de fațadă decorative va
reprezenta cel puțin 50% din suprafața totală a terenului;
în orice operațiune efectuată pe un teren mai mare de 5000 mp. se va prevedea ca
din aceste spații minimum 10% sa fie destinate folosinței în comun.

Spaţii libere şi spaţii plantate situate în ZRL4 - A
*prevederi menținute, conform extras Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General
Mun. Constanta, aprobat.




terenul liber rămas în afara circulațiilor, parcajelor și circulațiilor va fi plantat cu un
arbore la fiecare 100,00 mp.
terenul amenajat ca spații de joc, de odihnă și grădini de fațadă decorative va
reprezenta cel puțin 50% din suprafața totală a terenului;
se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției
să se evite impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru alei și accese;

La prevederile, conform Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun.
Constanta aprobat, pentru toate subzonele de reglementare se adaugă următoarele:




Este obligatorie realizarea de spatii plantate adecvate functiunii repective conform actelor
normative in vigoare.
Spatiile plantate trebuie astfel proiectate incat sa contribuie la aspectul reprezentativ al
spatiilor si constructiilor;
Se recomanda ca 75% din suprafetele teraselor necirculabile si 10% din terasele
circulabile ale constructiilor sa fie amenajate ca spatii verzi pentru ameliorarea
microclimatului si a imaginii oferite catre cladirile invecinate si circulatiile;
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Parcajele la sol se recomanda a fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare si
se recomanda inconjurarea acestora cu un gard viu de 1.20 metri inaltime.

2.1. ÎMPREJMUIRI
În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de
împrejmuiri, numai in condițiile în care destinația construcțiilor o impune:




împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor
servicii funcţionale, asigurarea protecţiei vizuale;
împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maximum 50 cm
înălţime, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor şi/sau integrării clădirilor în
caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.

Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 1,80 - 2,20 metri
Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul terenului sau paralel cu
aliniamentul, fără a incomoda circulaţia publică. Panta de scurgere se va orienta spre parcela
proprietarului împrejmuirii, fundaţia nu va depăşi limita lotului, aspectul exterior se va integra în
tipul dominat de împrejmuire al zonei, respectând aceleaşi exigențe ca şi aspectul exterior al
clădirii. Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” în componenţa
împrejmurilor orientate spre spaţiul public (garduri prefabricate din beton).
Împrejmuiri ale terenurilor situate în ZRL4 - B/ C/ D
*extras Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun. Constanta, aprobat.
Conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:
 se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea
de împrejmuiri din materiale durabile și de calitate, care se încadrează în tipul dominant
la nivelul zonei după material, culoare, rezistență, transparență, etc.;
 împrejmuirile spre stradă vor fi transparente, vor avea înaltimea de maxim 1.80 m și un
soclu opac de minim 0.30 m, partea superioară fiind realizată din materiale durabile;
autorizarea împrejmuirilor se va face prin P.U.D..
Împrejmuiri ale terenurilor situate în ZRL5
*extras Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun. Constanta, aprobat.
Conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:




se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea
de împrejmuiri din materiale durabile și de calitate, care se încadrează în tipul dominant
la nivelul zonei după material, culoare, rezistență, transparență, etc.;
împrejmuirile spre stradă vor fi transparente, vor avea înaltimea de maxim 1.80 m și un
soclu opac de minim 0.30 m, partea superioară fiind realizată din materiale durabile;
autorizarea împrejmuirilor se va face prin P.U.D..

Împrejmuiri ale terenurilor situate în ZRL4 - A
*prevederi menținute, conform extras Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General
Mun. Constanta, aprobat.




se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea
de împrejmuiri din materiale durabile și de calitate, care se încadrează în tipul dominant
la nivelul zonei după material, culoare, rezistență, transparență, etc.;
împrejmuirile spre stradă vor fi transparente, vor avea înaltimea de maxim 1.80 m și un
soclu opac de minim 0.30 m, partea superioară fiind realizată din materiale durabile;
autorizarea împrejmuirilor se va face prin P.U.D..
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*notă : se recomandă ca pentru toate subzonele de reglementare din cadrul zonei studiate prin
prezenta documentație, construcțiile dedicate exclusiv locuirii ce prezintă parter cu spații unde
este permis accesul publicului, să NU fie realizate împrejmuiri ale terenului.
5.1.4. POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)


ZRL4 - B/ C/ D

SE MENȚINE conform Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun. Constanta,
aprobat.
P.O.T. maxim = 30%


ZRL5

SE MENȚINE conform Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun. Constanta,
aprobat.
P.O.T. maxim = 25%


ZRL4 - A

P.O.T. maxim propus= 36% (prin creștere cu 20% față de P.O.T. aprobat cf. P.U.G. Constanța)
*excepție fac parcelele de colț, de dimensiuni mici și medii, proprietate privată a persoanelor
fizice/ juridice ce marchează intersecția (dominantă, punct de reper, etc.) și se încadrează în
contextul vecinătăților, ce prezintă un P.O.T. maxim admis= 80%.
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)


ZRL4 - B/ C/ D

SE MENȚINE conform Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun. Constanta,
aprobat.
C.U.T. maxim = 1.5


ZRL5

SE MENȚINE conform Regulament General Urbanism Plan Urbanistic General Mun. Constanta,
aprobat.
C.U.T. maxim = 2.5


ZRL4 - A

C.U.T. maxim propus= 1.8 (prin creștere cu 20% față de C.U.T. aprobat cf. P.U.G. Constanța)
Amplasamentul ce a generat P.U.Z., identificat prin număr cadastral 231036, situat la
adresa Str. Soveja intersecție cu Str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, în suprafață de
477,00 metri pătrați, prezintă următorii indicatori urbanistici:
P.O.T. max. admis= 80%
P.O.T. max. propus= 75,81%
C.U.T. max. admis= 1,8 mp./ A.D.C.
C.U.T. max. admis= 1,79 mp./ A.D.C.
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R.H.max. admis= P+4E (16,00 metri)
R.H.max. propus= S+P+2E (13,00 metri)
Funcțiuni: locuire și funcțiuni complementare la parterul construcției, precum - comerț cu
amănuntul, birouri, servicii, etc.
Dimensiuni în plan ale construcției propuse pe terenul ce a generat P.U.Z.:
 29.59 metri lungime x 15.41 metri lățime
Suprafață construită, teren identificat prin număr cadastral 231036, ce a generat P.U.Z.:
 Suprafață construită existentă= 0,00 metri pătrați
 Suprafață construită maxim admisă= 381,60 metri pătrați
 Suprafață construită totală propusă= 361,64 metri pătrați
Suprafață construită desfășurată, teren identificat prin număr cadastral 231036, ce a generat
P.U.Z.:
 Suprafață construită desfășurată existentă= 0,00 metri pătrați
 Suprafață construită desfășurată maxim admisă= 858,60 metri pătrați
 Suprafață construită desfășurată totală propusă= 856,86 metri pătrați
Număr necesar de locuri de parcare pentru construcția propusă pe terenul ce a generat
P.U.Z.:
 conform H.C.L. 113 din 27.04.2017 privind asigurarea numărului minim de locuri de
parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza Municipiului
Constanța:
Având în vedere că suprafața totală utilă a spațiului de la parterul construcției,
destinat funcțiunilor complementare locuirii (comerț cu amănuntul, birouri, servicii, etc.) este
237.71 metri pătrați, iar la etajele superioare (etaj 1 și etaj 2) sunt amplasate 6 unități locative
cu o suprafață utilă sub 100,00 metri pătrați, necesarul locurilor de parcare este de 14 locuri
parcare.
Suprafață spații verzi, teren identificat prin număr cadastral 231036, ce a generat P.U.Z.:


conform H.C.J.C. 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 județului Constanța.

o
o
o

Suprafață spații verzi necesare: 183.35 metri pătrați;
Suprafață spații verzi asigurate la sol: 109.61 metri pătrați;
Suprafață spații verzi asigurată pe suprafața fațadei din sud: 73.74 metri pătrați:

Retrageri ale construcției față de limitele terenului identificat prin număr cadastral 231036, ce
a generat P.U.Z.:






latura de nord: amplasare pe aliniament (0.00 m);
latura de sud: 0.80 metri;
latura de vest: 2.00 metri;
latura de nord - est: amplasare pe aliniament (0.00 metri);
latura de est: amplasare pe aliniament (0.00 metri);
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1. "Prezenta documentație nu are ca scop intrarea in legalitate a unor construcții edificate
fără autorizație de construire sau care nu respectă prevederile autorizației de construire.“
2. Inițiator P.U.Z.: IACOB RĂZVAN-CRISTIAN, inițiatorul documentației de urbanism nu
solicită intrarea în legalitate pentru terenul situat în intravilanul mun. Constanța, la adresa
Str. Soveja intersecție cu Str. Barbu Ștefănescu Delavrancea.
3. CUT-ul propus este mai mic sau egal decat 4.

Intocmit,
Urb. Loredana-Ionela PĂVĂLUC

Verificat,
Urb. Alexandru BĂJENARU
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