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birouri, spații servicii și locuințe colective, regim S+P+4E+ETAJ TEHNIC
Amplasamentul: strada Ștefan Mihăileanu nr 44, Constanța, JUDEȚUL CONSTANȚA
Inițiatorul investiției: S.C. SOLID HOUSE SRL
Nr. contract: 205/11.03.2019
Manager proiect: East Atelier SRL, arh. Ionuț TOMA
Elaboratorul studiului de urbanism: AGORAPOLIS SRL
Coordonator proiect: master urbanist MIHAELA PUȘNAVA
Data elaborării: NOIEMBRIE 2019
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0. DATE GENERALE
0.1. Denumirea proiectului/ obiectivului de investiții:

Plan urbanistic de detaliu pentru construire imobil birouri, spații servicii și locuințe colective în municipiul
Constanța, județul Constanța.
0.2. Amplasamentul:
Strada Ștefan Mihăileanu nr 44, Constanța, județul Constanța.
Nr. cadastrale: 229139 și 229140.
0.3. Inițiatorul investiției:
SC SOLID HOUSE SRL
0.4. Elaboratorul studiului de urbanism:
Agorapolis SRL
Urb. Mihaela Pușnava
Urb. Teodor Manea
0.5. Suprafața terenului:
Suprafața de teren care a generat PUD este 366 mp, compus din două loturi:
• Nr cadastral 229140, cu Cartea Funciară nr 229140, în suprafață de 196 mp;
• Nr cadastral 229139, cu Cartea Funciară nr 229139, în suprafață de 170 mp;

0.6. Situația juridică privind proprietatea asupra terenului care urmează a fi ocupat – definitiv şi/sau
temporar - de obiectivul de investiții:
Conform extrasului de Carte Funciară nr. 229139/22.03.2019, terenul este situat în intravilanul UAT,
municipiul Constanța, având categoria de folosință curți-construcții. Din punct de vedere al regimului de
impozitare, terenul se află în zona A de impozitare a Municipiului Constanța. Imobilul identificat cu nr.
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cadastral 229139 este intabulat cu drept de folosință în folosul persoanelor fizice Gur Bilal și Gur Ayse,
conform actului notarial nr 551/06.07.2018, contractului de închiriere cu numărul 28940/17.07.2018.
Conform extrasului de Carte Funciară nr. 229140/22.03.2019, terenul este situat în intravilanul UAT,
municipiul Constanța, având categoria de folosință curți-construcții. Din punct de vedere al regimului de
impozitare, terenul se află în zona A de impozitare a Municipiului Constanța. Imobilul identificat cu nr.
cadastral 229140 se află în proprietatea privată a persoanei juridice S.C. SOLID HOUSE SRL.
Până la momentul adoptării prezentei documentații, cele două parcele vor fi alipite și se va prezenta
actul doveditor conform solicitărilor din Certificatul de Urbanism nr 373/29.01.2019.
0.7. Obiectivul lucrării
Prin tema program, se intenționează realizarea unei construcții S+P+4E+ETAJ TEHNIC în intravilanul
municipiului Constanța, într-o zonă reglementată prin ”PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Mihai
Viteazu, str. Ștefan Mihăileanu, str. Călugăreni și str. Dimitrie Bolintineanu aprobat cu HCLM nr.
322/15.12.2011”, pentru a desfășura activități specifice birourilor, spațiilor de servicii și locuințelor
colective.
Suprafața desfășurată a construcției propuse este de 1098 mp, reprezentând echivalentul unui CUT de 3
și suprafața construită la sol este de 219,60 mp, reprezentând echivalentul unui POT de 60%.
Prevederile documentației “PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Mihai Viteazu, str. Ștefan Mihăileanu,
str. Călugăreni și str. Dimitrie Bolintineanu”, aprobată prin HCLM 322/15.12.2011, care reglementează
zona de studiu prevăd un POT de 60% și un CUT de 3, echivalentul unei suprafețe construite la sol de
219,60 mp, respectiv a unei suprafețe construite desfășurate de 1098 mp.
Prin urmare, propunerea respectă reglementările propuse prin “PUZ pentru teritoriul delimitat de str.
Mihai Viteazu, str. Ștefan Mihăileanu, str. Călugăreni și str. Dimitrie Bolintineanu”.
Prezentul PUD urmărește demonstrarea compatibilității funcțiunii propuse cu funcțiunea dominantă a
zonei și neafectarea condițiilor prevăzute prin PUZ, detalierea retragerilor laterale și posterioară (implicit
a edificabilului maxim), conformarea volumetrică a viitoarei construcții, stabilirea accesurilor carosabile și
pietonale, a numărul și amplasarea locurilor de parcare, conform temei beneficiarului.
Conform conținutului cadru aprobat prin Ghidul Metodologic MLPAT GM-009-2000, cât și în sensul
legislației în vigoare, Planul Urbanistic de Detaliu nu reprezintă o fază de investiție, ci o fază
premergătoare realizării investițiilor. PUD-ul are caracter de reglementare specifică detaliată pentru
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un număr limitat de imobile dintr-o zonă din localitate și asigură corelarea dezvoltării urbanistice
complexe a zonei cu prevederile planului urbanistic general al localității din care face parte și a
eventualelor planuri urbanistice zonale care îl preced.
Scop/Obiective PUD:
- Utilizarea rațională a terenului în corelare cu funcțiunile urbanistice prevăzute prin PUZ;
- Facilitarea elaborării proiectului de investiții prevăzut prin tema beneficiarului;
- Valorificarea în scop economic, social sau utilitar a terenurilor libere;
- Stabilirea limitelor laterale și posterioare pentru construirea în interiorul parcelei;
- Stabilirea conformării volumetrice a construcției propuse;
- Stabilirea accesurilor carosabile și pietonale pe lot;
- Stabilirea numărului de locuri de parcare necesare funcțiunii propuse;
În conținutul PUD se tratează și reglementează în detaliu următoarele categorii generale de
probleme:
- regimul juridic, economic și tehnic al terenului și construcțiilor;
- compatibilitatea funcțiunilor și conformarea construcțiilor, amenajărilor și plantațiilor, relații funcționale
și estetice cu vecinătatea;
- asigurarea accesibilității și racordarea la rețele edilitare;
- permisivități și constrângeri urbanistice, inclusiv ale volumelor construite sau ale amenajărilor;
- integrarea noilor construcțiilor și corelarea lor cu cele existente învecinate;
- circulația carosabilă și pietonală;
- echiparea edilitară.
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1. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ

Terenul ce face obiectul documentației se află în zona centrală a municipiului Constanța, adiacent
bulevardului Mamaia, fiind situat la intersecția Bd. Mamaia cu str. Ștefan Mihăileanu. Zona este
predominată de terenuri ocupate de construcții joase și medii, cu regimuri de înălțime cuprinse între P și
P+4, destinate locuirii, cu accente de înălțime izolate marcate de locuințele colective mici ce au, în
majoritate, parterul comercial.
Documentația “PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Mihai Viteazu, str. Ștefan Mihăileanu, str.
Călugăreni și str. Dimitrie Bolintineanu” aprobat prin HCLM nr. 322 / 15.12.2011, încadrează terenul
studiat într-o zonă funcțională destinată preponderent locuințelor individuale și colective mici P+3-4E.
Conform Listei monumentelor istorice 2010, anexă la Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național
nr. 2361 / 12.07.2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr.
2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice actualizată și a Listei monumentelor istorice
dispărute, terenul studiat face parte din zona protejată istoric:
•

Necropola orașului antic Tomis, Cod CT-I-s-A-02555, nr. crt. 13;

•

Sit urban, Cod CD-II-s-B-02821, nr. crt. 485.

Terenul beneficiază de accesibilitate ridicată prin intermediul bd. Mamaia, ce face legătura directă cu
nordul și sudul municipiului și cu zona peninsulară a orașului situată la est (via Bd. Tomis și alte străzi) și
cu vestul municipiului, prin bd. I.C. Brătianu.
2. DATE PRIVIND SITUAȚIA EXISTENTĂ
2.1. Evoluția zonei
Date privind evoluția zonei: Imobilul care a generat prezentul studiu urbanistic este poziționat la
intersecția străzii Ștefan Mihăileanu cu bd Mamaia, într-o zonă densă din punct de vedere al ocupării la
sol a terenului. Lotizările care caracterizează zona sunt cuprinse în cvartale ortogonale, traversate
diagonal de bulevardul Mamaia. Imobilul beneficiază de vizibilitate crescută prin poziționarea sa pe una
dintre axele de dezvoltare N-S ale municipiului Constanța
Potrivit PUG Constanța, aprobat prin HCLM nr. 653/1999, terenul studiat era situat în ZRL2b - locuințe
individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri în interiorul perimetrelor de protecție.
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Ulterior aprobării PUG, zona a fost reglementată printr-o documentație de urbanism de tip PUZ,
aprobată prin HCLM nr. 322/15.12.2011, conform căreia, pentru parcelele aliniate sau cu vedere directă
la bd. Mamaia, autorizația de construire se va emite după aprobarea PUD (plan urbanistic de detaliu).
Astfel, terenul a fost suprareglementat în cadrul unei subzone ZRL2b 1, cu posibilitatea edificării unui
regim P+3-4E.
Ulterior aprobării PUZ-ului, a fost elaborat Planul Urbanistic de Detaliu pentru parcela cu nr. cadastral
229140 (bdul Mamaia nr 15), care este parte din prezentul studiu, și adoptat cu HCL nr 365/27.09.2018.
Noul studiu urbanistic prevede alipirea parcelelor cu numerele cadastrale 229139 și 229140 cu scopul
edificării unei construcții cu locuințe colective și funcțiuni mixte.
Din punct de vedere juridic, terenurile aflate în zonă sunt în proprietatea și folosința persoanelor fizice și/
sau juridice, excepție făcând bulevardele și străzile care fac parte din domeniul public.
Luând în calcul poziționarea centrală în cadrul orașului, ca front al uneia dintre axele structurante ale
orașului, anume Bd. Mamaia, și proximitatea față de centrul istoric și portul turistic Tomis, zona are un
potențial de economic ridicat, cu impact semnificativ asupra identității și economiei orașului. De
asemenea, zona beneficiază de o rețea stradală vastă și dispune de rețele de utilități: alimentare cu apă,
canalizare, alimentare cu energie electrică și termică, gaze naturale și telefonie. În acest sens, aprobarea
„PUZ-ului pentru teritoriul delimitat de str. Mihai Viteazu, str. Ștefan Mihăileanu, str. Călugăreni și str.
Dimitrie Bolintineanu” a reprezentat un impuls pentru viitoarele intervenții urbane de dezvoltare a zonei.
2.2. Accesibilitatea la căile de comunicație
Terenul pe care va avea loc intervenția are acces direct atât din bd. Mamaia, având o deschidere de
aproximativ 18,5 metri la bulevard, cât și din str. Ștefan Mihăileanu, unde frontul este de aproximativ
21,6 metri. Bulevardul Mamaia se intersectează în partea de Nord cu bulevardul Tomis, arteră ce
deservește orașul drept axă de dezvoltare pe direcția N-S și leagă centrul istoric de zona Tomis Nord, iar
în Sud se continuă cu strada I. Gh. Duca pentru a se intersecta ulterior cu bulevardul Ferdinand.
La momentul elaborării prezentei documentații, bulevardul Mamaia care mărginește terenul de
intervenție pe latura estică, se constituie ca arteră carosabilă de categoria I cu dublu sens a câte 3 benzi
pe fiecare sens, având o lățime de aproximativ 22 m (inclusiv spațiul verde median de aproximativ 5,6
metri lățime) și câte un trotuar cu lățime variabilă cuprinsă între 4 și 5 metri pe fiecare latură.
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Pe latura sudică a terenului, strada Ștefan Mihăileanu se constituie ca arteră carosabilă de categoria a IIIa, cu două benzi de circulație și dublu sens, având lățimea de aproximativ 8 metri și câte un trotuar cu
lățime variabilă cuprinsă între 2,6-2,8 metri pe fiecare latură a părții carosabile.

2.3. Suprafața ocupată, limite, vecinătăți
Suprafața de teren care a generat PUD este 366 mp, compus din două loturi:
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• Nr cadastral 229140, cu Cartea Funciară nr 229140, în suprafață de 196 mp;
• Nr cadastral 229139, cu Cartea Funciară nr 229139, în suprafață de 170 mp;

Conform extrasului de Carte Funciară nr. 229139/22.03.2019, imobilul identificat cu nr. cadastral
229139 este intabulat cu drept de folosință în folosul persoanelor fizice Gur Bilal și Gur Ayse, conform
actului notarial nr 551/06.07.2018.
Conform extrasului de Carte Funciară nr. 229140/22.03.2019, imobilul identificat cu nr. cadastral
229140 se află în proprietatea privată a persoanei juridice S.C. SOLID HOUSE SRL.
Cele două parcele se află în proces de alipire, conform solicitărilor din Certificatul de Urbanism nr
373/29.01.2019. Până la momentul adoptării prezentei documentații, cele două parcele vor fi alipite și
se va prezenta actul doveditor.
Terenul are o formă neregulată și este poziționat pe colț, la intersecția bd. Mamaia cu str. Ștefan
Mihăileanu. Acesta se învecinează cu:
•

•
•
•

La N cu parcela cu nr cad 214889, imobil cu funcțiunea de locuință individuală având parterul cu
funcțiuni de servicii și comerț. În cadrul acestui imobil a fost edificată o construcție la calcan,
toată lungimea laturii comune de 17,5 metri fiind edificată.
La E cu bulevardul Mamaia (intabulat cu nr cadastral 238653);
La SV cu strada Ștefan Mihăileanu;
La NV cu parcela de la adresa Ștefan Mihăileanu nr 46, având funcțiunea de locuire individuală.
Pe latura comună cu imobilul de la NV, în cadrul acestuia, se află edificată o construcție la calcan,
pe o lungime de aproximativ 8 metri. În interiorul lotului de intervenție sunt edificate două
construcții pe limita de proprietate, având calcane cu lungimile de 4,1 și 3,5 metri.
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Zona de studiu are o suprafață de 645 mp. Toate parcelele învecinate cu terenul de studiu sunt ocupate
construcții aflate în proprietate privată, amplasate pe limita de proprietate.
BILANȚ TERITORIAL EXISTENT LA NIVEL DE ZONĂ DE STUDIU PUD
Imobil

Utilizare

Suprafață
parcelă
(mp)

SC
(mp)

POT

SCD
(mp)

CUT

Procent din
total

366

130

35,5%

130

0,4

56,7%

Mihăileanu 44 (terenul
care a generat PUD)

Locuire individuală

Mihăileanu 46

Locuire individuală

138,9

61

43,9%

61

0,4

21,5%

Mamaia 17

Locuire individuală

140,2

119

84,9%

357

2,5

21,7%

Total

645,1

61

100,0%

În cadrul terenului de intervenție există 3 construcții, dintre care una cu destinația de locuință (82
mp) și două anexe (35 mp și 13 mp).
POT existent = 35,5%
CUT existent = 0,34 mp adc/mp teren
2.4. Destinația clădirilor
Conform reglementărilor urbanistice în vigoare, conform „PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Mihai
Viteazu, str. Ștefan Mihăileanu, str. Călugăreni și str. Dimitrie Bolintineanu” aprobat cu HCLM nr.
322/15.12.2011, zona de studiu este una destinată locuințelor individuale și colective mici cu regim de
înălțime P+3-4E (unde suprafața mansardei cu înălțimea liberă mai mare de 1,80 m nu va depăși 60% din
aria nivelului curent) și admite funcțiuni complementare locuirii, precum serviciile profesionale, birouri
pentru exercitarea profesiunilor liberale, parcare/garare, în limita a maxim 25% din aria construită.
Pe parcela care a generat studiul urbanistic, construcțiile au destinația de locuință individuală (corpul C1)
și de anexe (corpurile C2 și C3). Imobilul situat la nord, bdul Mamaia nr 17 (nr cadastral 214889), este
ocupat cu o construcție P+2, cu destinația de locuință individuală cu parterul destinat activităților din
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sfera serviciilor și comerțului. Imobilul situat la vest, str. Ștefan Mihăileanu nr 46, este ocupat cu o
construcție P cu destinația de locuință individuală.
2.5. Proprietatea asupra terenurilor
Terenul de intervenție cu suprafața de 366 mp,compus din două loturi, este:
• Intabulat ca proprietatea privată a persoanei juridice S.C. SOLID HOUSE SRL, conform contractului de
vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 287/28.04.2015 la Biroul Notarial Public Stanciu Oana-Laura;
• Intabulat ca proprietate privată a Municipiului Constanța și drept de folosință pentru Gur Ayse și Gur
Bilal, conform actului notarial nr 551/06.07.2018.
Cele două parcele sunt în proces de comasare, conform solicitărilor din Certificatul de Urbanism nr
373/29.01.2019. Până la momentul aprobării prezentei documentații se va prezenta și dovada de alipire
a celor două parcele. Terenul are un front de 18,55 m la bd. Mamaia și 21,63 m la str. Ștefan Mihăileanu,
acestea din urmă fiind parte a domeniului public al municipiului Constanța. Terenurile imediat învecinate
imobilului care a generat PUD sunt proprietate privată a persoanelor fizice și/sau juridice.
2.6. Concluziile studiului geotehnic
Conform studiului geotehnic, adâncimea maximă de îngheț este de 0,80m, conform STAS 6054/77. Din
punct de vedere geologic, zona se încadrează în unitatea de cordon litoral format prin depunerea
nisipului cochilifer. Stratificația din forajele studiului geotehnic se prezintă sub forma următoarei
succesiuni litologice: - de la suprafața actuală a terenului, pe o grosime de 0,6-0,8m este un strat de
pământ cenușiu nisipos, cu rădăcini de plante, fragmente mici de piatră, în continuare se dezvoltă loess
galben plastic vârtos. Se recomandă fundarea teren consolidat prin intermediul unui pat din split sau
loess, compactat, cu grosimea de 1m, gradul de compactarea va fi de minim 98%, iar sub fundații
evazarea laterală față de conturul exterior al fundațiilor va fi de minim 1 m. La dimensionarea fundațiilor
de va considera presiunea convențională de calcul p conv = 140 kPa gruparea fundamentală.
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2.7. Accidente de teren

Terenul studiat este relativ plat, fără accidente de teren. În urma ridicării topografice s-a constatat o
diferență de nivel de aproximativ 0,6 metri între colțul nord-vestic și cel sud-estic, cu cel mai ridicat
punct de pe teren având cota 43,892 m, iar cel mai scăzut 43,241 m.
2.8. Adâncimea apei subterane
Conform studiului geotehnic, nivelul pânzei freatice nu s-a întâlnit, iar adâncimea maximă de îngheț este
de 0,80m, conform STAS 6054/77.
2.9. Parametrii seismici caracteristici zonei

Zona studiată se încadrează din punct de vedere al activității seismice în:

- zona seismică C - ag. = 0,20 g, conform P100-1/2014
- Perioada de colt Tc = 0,7s, conform P100-1/2014

Conform SR 11100/1-93, regiunea Constanța este situată în zona cu gradul „71” de intensitate
macroseismică, în care probabilitatea producerii unui seism de grad VII (MSK) este de minim o dată la 50
de ani.
2.10. Analiza fondului construit existent
De-a lungul bd. Mamaia și străzilor Ștefan Mihăileanu, Mihai Viteazu, Țepeș Vodă, Tudor Vladimirescu,
Sabinelor, Dimitrie Bolintineanu ș.a., se regăsesc imobile preponderent rezidențiale. În zonă sunt
prezente și funcțiuni conexe locuirii, amplasate în general la parterul locuințelor, precum și spații
destinate profesiunilor liberale, comerț, servicii și sănătate.
Gradul de construire la nivelul zonei este unul ridicat. Acest aspect se poate observa și la nivelul zonei de
studiu, în cazul parcelei situate la nord de parcela de intervenție, care este ocupată în proporție de
aproximativ 70%.
Din punct de vedere al calității fondului construit, zona este una eterogenă, putându-se observa atât
construcții noi sau renovat (imobilul situta la nord - bdul Mamaia nr 17), dar și construcții care se află în
stare avansată de degradare (imobilul învecinat - strada Ștefan Mihăileanu nr 46).
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str. Ștefan Mihăileanu 46

bd. Mamaia 17

În ceea ce privește imobilele vechi, destinate locuirii, s-au efectuat în majoritate lucrări de reabilitare
termică a fațadelor. Imobilele noi ce au altă destinație decât cea a locuirii prezintă fațade recondiționate.
Construcțiile regăsite pe terenul de intervenție nu sunt utilizate, se află în stare avansată de degradare și
sunt destinate desființării. Din punct de vedere al regimului de înălțime, zona este ocupată cu construcții
cu înălțimi variind de la P la P+4, care se încadrează în reglementările propuse prin documentațiile de
urbanism aprobate.
2.11. Echiparea existentă
Fiind o zonă construită, există în vecinătate rețele edilitare care deservesc imobilele învecinate.
Construcția propusă se va racorda la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare, de energie
electrică și gaze naturale. Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică vor fi
suportate în întregime de investitor/beneficiar.
Extinderea rețelelor existente sau rețelele noi, precum și racordurile la acestea se vor amplasa în
subteran, în conformitate cu prevederile art. 18, alin. 2.1 al Regulamentului General de Urbanism aprobat
prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.
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3. REGLEMENTĂRI PROPUSE

3.1. Obiectivele noi solicitate prin tema program
Investiția presupune realizarea unei construcții mixte de locuințe colective, spații pentru birouri, servicii,
și comerț. Funcțiunile propuse se vor desfășura pe 5 (cinci) niveluri, iar amenajarea locurilor de parcare
necesare desfășurării acestor funcțiuni se va realiza în subteran. Având în vedere suprafața redusă a
parcelei, accesul și ieșirea în și din parcajul subteran se va realiza printr-un lift auto.
Conform reglementărilor prevăzute prin „PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Mihai Viteazu, str. Ștefan
Mihăileanu, str. Călugăreni și str. Dimitrie Bolintineanu”, sunt permise funcțiunile precum profesii liberale
și servicii profesionale etc., cu condiția ca acestea să aibă o suprafață de maxim 50% din suprafața utilă
(în clădiri de locuit), să și să nu aibă program prelungit peste orele 22:00.
Investiția respectă reglementările PUZ în ceea ce privește funcțiunile permise și admise cu condiționări.

3.2. Regulamentul de urbanism
Prezenta documentație detaliază prevederile reglementate conform HCL nr 322/2011, pentru loturile
de teren încadrate în UTR ZRL 2b1- parcelele aliniate sau cu vedere directă la bulevardul Mamala
Articolul 1 - Utilizări admise
Locuințe individuale înșiruit, cuplat sau izolat - locurile de parcare necesare, vor fi asigurate în incintă,
hoteluri, pensiuni, agenții de turism, sedii companii sau firmă, instituții, servicii și echipamente publice,
comerț cu amănuntul, locuințe colective cu maxim 8 apartamente pe scară - pentru care locurile de
parcare necesare, vor fi asigurate în incintă, amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și
pietonale private, parcaje, garaje, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru
tineret, împrejmuiri; Se admit funcțiuni comerciale și servicii profesionale în limita a maxim 50% din AC (în
clădiri de locuit) și să nu afecteze liniștea, securitatea și salubritatea zonei; Se admite utilizarea unor
încăperi din cadrul apartamentelor existente pentru activități necesare exercitării de profesiuni liberale
(avocatură, arhitectură, medicină etc.) ; parcare /garare, depozitare produse fără nocivitate.
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Articolul 2 - Utilizări admise cu condiționări

Se admite utilizarea unor încăperi din cadrul apartamentelor existente pentru activități necesare
exercitării de profesiuni liberate (avocatură, arhitectură, medicină etc.) în limita a maxim 50% din
suprafața utilă a acestuia; orice modificare a volumetriei și arhitecturii fațadelor va necesita justificări
suplimentare pentru integrarea în caracterul zonei și va avea avize de specialitate conform legii; se
admite mansardarea clădirilor, cu luarea în calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe
desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent; stațiile pentru
comercializarea carburanților se vor putea realiza numai pe parcele mărginite pe toate laturile de drumuri
publice.
Articolul 3 - Utilizări interzise
Funcțiuni comerciale și servicii profesionale dacă depășesc 50% din AC, generează un trafic important de
persoane și mărfuri, au program prelungit după ora 22.00, produc poluare.; activități productive
poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; construcții provizorii de orice natură;
comerț cu ridicata, depozitare en-gros, mic-gros și depozitari de materiale refolosibile; platforme de
precolectare a deșeurilor urbane; creșterea animalelor pentru subzistență; depozitarea pentru vânzare a
unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; activități care utilizează pentru depozitare și
producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice; lucrări de terasament de
naturaă sa afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente; orice lucrări
de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și
colectarea apelor meteorice; funcțiuni/servicii care necesită expunere pe domeniul public; activități
productive poluante cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; spălătorii auto, benzinării
(între locuințe).
Articolul 4 - caracteristici ale parcelelor
În cazul construcțiilor publice dispuse izolat, terenul mInIm este de 1000 m2 cu un front la stradă de
minimum 30 m. Pentru celelalte categorii de funcțiuni (inclusiv locuințe) se recomanda interzicerea
dezmembrării parcelarului existent. Tipul de construire recomandat este de clădiri înșiruite cu fațada
către stradă și către curtea interioara pe toată deschiderea parcelei.
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Articolul 5 - Amplasarea clădirilor față de aliniament

Aliniamentul este definit în sensul prezentului regulament ca fiind linia de demarcație între domeniul
public și proprietatea privată . Este interzisă depășirea limitei suprafeței destinată construcțiilor, marcată
în planșa de Reglementări, care constituie parte integrantă a prezentului regulament. Se admit console
către domeniul public dacă nu depășesc 0,90 m de la alinierea spre strada și asigură o distanță de 4,0 m
pe verticală față de cota trotuarului. Consolele se vor realiza numai după obținerea avizului Enel-Electrica
Dobrogea. Balcoanele sau bow-window-urile pot depăși cu max. 0,90 m alinierea spre stradă. Cornișele
pot ieși din alinierea străzii cu max. 1/10 din lărgirea străzii și fără a depăși 1,20 m. Amplasarea de garaje
și funcțiuni tehnice în subteran este permisa pe întreaga suprafață a parcelei pana la limita propusă
pentru domeniul public cu condiția asigurării suprafețelor obligatorii de spații verzi cu un strat de pământ
vegetal cu o grosime de min. 2,00 m.
Construcția propusă va respecta următoarele:
• Amplasare pe aliniament pe latura de la strada Ștefan Mihăileanu (sud);
• Tangentă la aliniament pe latura estică, dinspre bulevardul Mamaia, la nivelul parterului (un colț al
construcției va fi tangentă la aliniament), iar la nivelul etajelor proiecția fațadei se va situa pe
aliniament pe o lungime de 4 metri;
Articolul 6 - Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor
Calcanele vizibile din circulațiile publice vor fi tratate coloristic pentru diminuarea impactului vizual
negativ. Retragerea fata de limita posterioara va fi variabilă, în funcție de adâncimile parcelelor și de
indicatorii de ocupare ai terenului. Construcția propusă va respecta următoarele retrageri laterale:
• 0,6 metri retragere față de limita nordică. Construcția învecinată este construită pe limita de
proprietate;
• 5,5 metri față de limita vestică (față de care construcția învecinată este construită pe limită), la nivelul
parterului și 3,4 metri la nivelul teraselor etajelor.
Articolul 7 - Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă
- nu este cazul
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Articolul 8 - Circulații și accesuri

Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minimum 3,5 rnetri lățime, dintro circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile
învecinate. În cazul parcelelor de colț sau cu aliniament la mai multe străzi,accesul (accesele) carosabil va
fi ales în raport cu condițiile de trafic și de caracteristicile geometrice cele mai favorabile. În cazul
funcțiunilor care impun accesul autospecialelor de stingere a incendiilor pe mai mult de 1 fațadă, se va
asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită
accesul acestora. Accesul pietonal va fi asigurat din trotuarele existente și va fi dimensionat astfel încât
să satisfacă nevoile de circulație ale funcțiunilor de pe parcela, în funcție de capacitatea clădirilor. În toate
cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spatiile publice a persoanelor cu handicap, în
conformitate cu normele în vigoare.
Propunerea de mobilare PUD vizează realizarea unui acces carosabil cu lățimea de 3,5 metri pe latura
sudică a terenului, din strada Ștefan Mihăileanu.
Articolul 9 - Staționarea autovehiculelor
Staționarea autovehiculelor se poate face în lungul străzilor, conform planșei de reglementări urbanistice
a PUZ. Parcarea autovehiculelor se va face în interioru! parcelelor. Numărul necesar de parcare va fi
asigurat în interiorul parcelelor, coroborat cu specificul funcțional al clădirilor, conform HCL nr. 113/2017
- privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări
autorizate pe raza municipiului Constanța, rectificată prin HCL nr.28/2018.
Articolul 10 - Înălțimea maximă admisibilă a clădirilor
P + 4E și etaj tehnic
Nu se normează numărul de subsoluri. Amplasarea de garaje și funcțiuni tehnice în subteran este
permisă pe întreaga suprafață a parcelei până la limita propusă pentru domeniul public cu condiția
asigurării suprafețelor obligatorii de spații verzi cu un strat de pământ vegetal cu o grosime de min. 2,00
m. Balcoanele sau bow-window-urile pot depăși cu max. 0,90 m. alinierea spre stradă. Balcoanele sau
bow-window-urile de fațadă, trebuie retrase cu 1,0 m. de la limita laterală de proprietate. Ele pot fi
prelungite pană la limită cu acordul notarial al vecinilor, atunci, însă, balcoanele trebuie sa fie în aceeași
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linie orizontală. Proiecția balcoanelor și bow-window-urilor pe fațada respectivă nu trebuie să
depășească 1/3 din suprafața acesteia. Suprafața fațadei se consideră socotind lungimea totala a
fațadei proprietății și înălțimea maxima reglementată pe strada respectivă
Articolul 11 - Aspectul exterior al clădirilor
Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specific funcțiunilor cu condiția realizării unor ansambluri
compoziționale care sa țină seama de rolul social al străzilor comerciale, de particularitățile sitului, de
caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor învecinate cu care se afla în relație de co-vizibilitate.
Se interzice montarea vizibilă a aparatelor de aer condiționat pe fațadele principale.
Articolul 12 - Condiții de echipare edilitară
Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare. La clădirile dispuse pe aliniament, racordarea
burlanelor la canalizarea pluvială se va face pe sub trotuare, pentru a evita producerea gheții. Se
recomandă scurgerea interioara a apelor pluviale. Toate branșamentele la rețelele tehnico-edilitare se
var realiza îngropat.
Articolul 13 - Spații plantate
Pe fiecare parcelă este obligatorie realizarea de spații plantate pe o suprafață de min. 10% din suprafața
terenului. Se vor păstra și îmbunătății plantațiile de aliniament de-a lungul străzilor perimetrale. Se
recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite
impermeabilizarea terenului peste minimum necesar realizării acceselor și parcajelor. Este obligatorie
amenajarea de spatii plantate cu rol decorativ și de protecție de minim 10% din totalul suprafeței de
teren, dar nu mai puțin de suprafața stabilită prin HCJ nr. 152/ 22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor
minime de spatii verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente
construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta.
Articolul 14 - Împrejmuiri
Gardurile spre strada sau spre domeniul public var fi transparente, vor avea înălțimea maximă de 2,2 m,
cu soclu opac din piatra sau beton mozaicat de max. 0,80m. împrejmuirile de pe limitele laterale și
posterioare ale parcelelor pot fi opace, vor avea înălțimea maximă de 2,00 m și panta de scurgere va fi
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orientată spre parcela proprietarului împrejmuirii sau gard traforat și transparent cu soclu plin de max.
80 cm, dublat de gard viu. Împrejmuire pot fi dublate cu gard viu.
Articolul 15 - Procentul maxim de ocupare a terenului
POT max = 60%
Articolul 16 - Coeficientul maxim de utilizare a terenului
CUT max = 3
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3.3. Funcționalitate, amplasare și conformarea construcțiilor

Prin prezenta documentație de urbanism, se studiază modalitățile de amplasare pe teren a unei
construcții cu funcțiuni mixte: locuințe colective, birouri, spații servicii, în regim izolat. Construcția se va
desfășura pe subsol, parter și patru etaje, însoțite de un etaj tehnic, aliniată după latura de la strada
Ștefan Mihăileanu a terenului cu suprafața de 366 mp și va avea următoarele retrageri față de limitele de
proprietate:
• Amplasare pe aliniament pe latura de la strada Ștefan Mihăileanu (sud);
• Tangentă la aliniament pe latura estică, dinspre bulevardul Mamaia, la nivelul parterului (un colț al
construcției va fi tangentă la aliniament), iar la nivelul etajelor proiecția fațadei se va situa pe
aliniament pe o lungime de 4 metri;
• 0,6 metri retragere față de limita nordică. Construcția învecinată este construită pe limita de
proprietate;
• 5,5 metri față de limita vestică (față de care construcția învecinată este construită pe limită), la nivelul
parterului și 3,4 metri la nivelul teraselor etajelor.
3.4. Capacitatea, suprafața desfășurată
Construcția propusă se desfășoară pe o suprafață la sol de 219,6 mp, iar suprafața totală desfășurată
este de 1098 mp. Construcțiile se încadrează în categoria de importanță normală ,,C” clasa de
importanță ”II”, gradul ”III” de rezistență la foc în conformitate cu HG 766/ 1997, P100/1-2006 și
P118/2016, prezentând un risc mijlociu de incendiu.
3.5. Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi
Construcția se va organiza sub forma unui plan neregulat, orientat cu fațada sudică paralelă cu strada
Ștefan Mihăileanu și amplasată pe aliniament. Fațadele de la strada Mihăileanu și bulevardul Mamaia vor
fi tratate ca fațade principale. Accesul pietonal în clădire se va organiza din bdul Mamaia, artera
principală de circulație în zonă, însă accesul carosabil este propus pe latura sudică, din strada Mihăileanu.
Întrucât posibilitățile de organizare a parcajelor auto la sol sunt reduse, pentru respectarea prevederilor
legale referitoare la necesitatea spațiilor de parcare, se propune ca subsolul parcelei să fie excavat
pentru a permite realizarea unui parcaj subteran.
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3.6. Integrarea și amenajarea noilor construcții

Aspectul exterior al construcției va fi tratat într-o manieră modernă. Arhitectura clădirii se va încadra în
caracterul zonei și va fi subordonat funcțiunii propuse. Acoperișul clădirii va fi unul de tip terasă cu pantă
minimă. Orientarea clădirii permite iluminarea naturală a încăperilor (orientare sud-est, sud și nord-est)
și nu privează construcțiile învecinate de iluminarea naturală, conform OMS nr 119/2014 cu modificările
și completările ulterioare.
3.7. Modalități de organizare și rezolvare a circulațiilor carosabile și pietonale
Prin noua inserție propusă nu se aduc modificări asupra tramei stradale existente. Accesul carosabil pe
parcelă este propus pe latura sudică, din strada Ștefan Mihăileanu. Pentru aceasta este nevoie de
racordarea înălțimii trotuarului pietonal la spațiul carosabil. Se propune ca accesul pietonal în construcție
să se realizeze pe latura situată spre bulevardul Mamaia.
Asigurarea locurilor de parcare necesare funcțiunilor propuse se va realiza exclusiv în interiorul
proprietății private și în conformitate cu HCL 113/2017. La nivelul subsolului imobilului propus, sunt
dispuse 8 locuri de parcare, accesibile via un lift auto, cu intrare din strada Mihăileanu. Aceste locuri de
parcare au fost gabaritate luând în calcul următoarele suprafețe propuse:
- parter cu spații servicii, birouri, spații comerciale cu o suprafața utilă însumată de maxim 70 mp- 2
locuri de parcare, 1 loc de parcare la fiecare 35 mp utili;
- etajele 1-4, în total 5 apartamente, fiecare cu suprafața utilă sub 100 mp utili- 6 locuri de parcare (5
locuri pentru proprietarii apartamentelor și 1 loc pentru vizitatori).
3.8. Principii și modalități de integrare și valorificare a cadrului natural și de adaptare a soluțiilor de
organizare la relieful zonei/ Soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi
Zona din care face parte terenul de studiu, este una relativ dens construită, în care spațiile verzi se
constituie izolat, la nivel de parcelă sau ca plantații de aliniament (pe zona mediană a bulevardului
Mamaia). Pe terenul în studiu nu există spații verzi amenajate sau arbori. Propunerea de ocupare a
terenului în cazul parcelei de studiu prevede amenajarea unui spațiu de aproximativ 37 mp (10% din
suprafața parcelei), ca spațiu verde la sol. Necesitatea realizării subsolului pentru amenajarea parcajului
auto restricționează posibilitățile realizării spațiului verde de la nivelul solului.

-------------------------------------------------------------------------------------------------Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 70, Constanța; CUI: 34332969; J13/649/2015, Tel: 0722393350
office@agorapolis.ro, www.agorapolis.ro

-------------------------------------------------------------------------------------------------FAZA PUD - NOIEMBRIE 2019

20 /25

-------------------------------------------------------------------------------------------------PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE, BIROURI ȘI SPAȚII
SERVICII REGIM S+P+4E+ETAJ TEHNIC, MUNICIPIUL CONSTANȚA

3.9. Condiții de instituire a regimului de zonă protejată

Terenul face parte din zona protejată Necropola Orașului Antic Tomis, cod CT-I-s-A-02555, nr.crt. 13,
perimetrul delimitat de str. Iederei, bd. Aurel Vlaicu de la intersecția cu bd 1 Mai, str. Cumpenei, str.
Nicolae Filimon, bd Aurel Vlaicu până la Pescărie, - la S de Mamaia, malul mării și Portul Comercial, și din
zona protejată sit urban cod CT-II-s-B-02821, nr. crt. 485, bd. Mamaia (frontul NV- între str. Bucovinei și
str. Rațiu Ion), străzile: Mircea cel Bătrân (între strada Munteniei și strada Iorga Nicolae), Calomfirescu,
Andreescu Ion, Vlaicu Vodă, Dr. N. Sadoveanu, Adam Ion, Moldovei, Bucovinei, Maramureș, Romană,
Chiliei, Munteniei, Vasile Lupu, Alexandru cel Bun, Dumbrava Roșie, Bogdan Vodă, Iorga Nicolae, Bălcescu
Nicolae, Vulcan Petru, Crișanei, fără interdicții temporare sau definitive de construire.
3.10. Soluții pentru reabilitarea ecologică și diminuarea poluării
Amplasarea noii construcții nu perturbă vecinătățile. Modul de încadrare al construcției în spațiul natural
nu perturbă echilibrul natural existent, încadrarea ține cont de vecinătăți. Funcțiunile prevăzute prin PUD
nu generează noxe sau alți factori de poluare a mediului, prin urmare, nu sunt necesare soluții de
reabilitare ecologică și diminuare a poluării. Sunt încurajate, de altfel, utilizarea unor soluții constructive
pentru eficiență energetică sporită și minimizarea consumului de resurse în utilizarea zilnică, însă aceste
aspecte vor fi dezbătute și analizate al faza de autorizare a construcției și adoptate de investitor în limita
posibilităților financiare.
3.11. Regim juridic și Obiective de utilitate publică
Terenul care a generat PUD este proprietatea privată a persoanei juridice SC Solid House SRL, conform
actelor de notariale nr 287/28.04.2015 emis de Staicu Oana Laura, în cazul lotului cu nr cadastral
229140 și proprietate cu drept de folosință înregistrată în favoarea persoanelor fizice Gur Bilal și Gur
Ayse, conform actului notarial nr 551/06.07.2018 emis de Soare Cristina și contractului de închiriere cu
numărul 28940/17.07.2018. Cele două parcele sunt în proces de alipire, proces în urma căruia se va
prezenta, la momentul depunerii documentației finale pentru adoptare, a actelor de alipire solicitate
conform Certificatului de Urbanism nr 373/29.01.2019.
Imobilele învecinate sunt, de asemenea, proprietatea privată a unor persoane fizice și/sau juridice.
Străzile adiacente, în speță, strada Ștefan Mihăileanu și bulevardul Mamaia se află în domeniul public al
Municipiului Constanța.
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În zona de studiu a Planului Urbanistic de Detaliu nu există obiective de utilitate publică. Prin soluția
propusă de amplasare în parcelă nu sunt necesare exproprieri sau cedări de teren către domeniul public.
3.12. Lucrări necesare pentru sistematizarea verticală
Întrucât soluția de edificare presupune realizarea unui parcaj în subsol, va fi necesară realizarea de lucrări
de săpături pe toată suprafața parcelei. În acest sens, se vor lua toate măsurile necesare pentru
asigurarea desfășurării în condiții de siguranță a șantierului și asigurarea construcțiilor existente
învecinate amplasate pe limitele de proprietate.
Spațiile verzi propuse la nivelul solului se vor amenaja sub nivelul de călcare al circulațiilor carosabile și
pietonale pentru a evita scurgerea apelor meteorice cu pământ și formarea ulterioară a prafului pe
spațiile mineralizate. Se vor solicita și obține toate avizele și acordurile necesare conform legislației în
vigoare.
3.13. Regimul de construire
Regimul de construire este izolat.
Construcția propusă va respecta următoarele retrageri față de limitele de proprietate:
- 0,6 metri față de limita nordică, pe care este edificată o construcție la calcan (toată lungimea laturii
comune) pe parcela de la nr 17 - bd Mamaia;
- 5,5 metri față de limita vestică (la nivelul parterului, respectiv 3,5 metri la nivelul teraselor
balcoanelor), pe care este edificată o construcție la calcan (cu lungimea aproximativ 8 metri), la nivelul
parterului;
- Amplasare pe aliniamentul de la strada Ștefan Mihăileanu, pe o lungime de 12,5 metri;
- Amplasare tangentă la aliniament pe latura estică, dinspre bulevardul Mamaia, la nivelul parterului (un
colț al construcției va fi tangentă la aliniament), iar la nivelul etajelor proiecția fațadei se va situa pe
aliniament pe o lungime de 4 metri;
3.14. Coeficientul de utilizare al terenurilor
CUT maxim reglementat prin „PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Mihai Viteazu, str. Ștefan Mihăileanu,
str. Călugăreni și str. Dimitrie Bolintineanu” este 3. Prin propunerea de intervenție se urmărește
respectarea unui CUT maxim 3mp adc/mp teren, echivalent cu o suprafață construită desfășurată de
1098 mp.
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POT maxim reglementat prin “PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Mihai Viteazu, str. Ștefan Mihăileanu,
str. Călugăreni și str. Dimitrie Bolintineanu” este 60%. Prin propunerea de intervenție se urmărește
respectarea unui POT maxim de 60%, echivalent cu o amprentă la sol de 219,6 mp.
Regimul maxim de înălțime reglementat prin “PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Mihai Viteazu, str.
Ștefan Mihăileanu, str. Călugăreni și str. Dimitrie Bolintineanu” este P+3-4E. Regimul de înălțime al
intervenției propusă prin PUD este S+P+4+etaj tehnic, cu o înălțime maximă de 20m măsurați de la cota
terenului amenajat și până la cornișa etajului 4, respectiv 22 metri până la cornișa etajului tehnic.
3.15. Asigurarea utilităților
Imobilului care a generat PUD i se va asigura accesul la toate tipurile de dotări edilitare din strada Ștefan
Mihăileanu, unde sunt amplasate toate rețelele de utilități, conform avizelor operatorilor locali. Rețelele
la care se propune branșarea, ce se va detalia prin studiu de soluție la faza DTAC, sunt, după cum
urmează:
-

alimentare cu apă și canalizare;
alimentare cu energie electrică;
alimentare cu gaze naturale;
telefonie și internet;

3.16. Bilanțul teritorial
BILANȚ TERITORIAL PROPUS LA NIVEL DE PARCELĂ PUD
Utilizare

Suprafață

Construcție propusă

Procent din total
219,6

60,0%

109,8

30,0%

Spațiu verde

36,6

10,0%

Total

366

100,0%

Circulații pietonale și carosabile
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Suprafața desfășurată maximă

1098 mp

POT maxim

60%

CUT maxim

3
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4. CONCLUZII

4.1. Măsuri ce decurg în continuarea studiului urbanistic
Ulterior aprobării Planului Urbanistic de Detaliu prin Hotărâre de Consiliu Local, beneficiarul va depune
spre autorizare Documentația Tehnică pentru emiterea Autorizației de Construire (DTAC), după obținerea
tuturor avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism specific. După emiterea autorizației de construire,
beneficiarul va realiza construcția, împrejmuirea, le va supune procesului de recepție și le va intabula ca
atare. La fazele ulterioare de proiectare și autorizare, se vor respecta reglementările propuse prin
prezentul PUD.
4.2. Punctul de vedere al elaboratorului asupra soluției
Elaboratorul consideră că Planul Urbanistic de Detaliu în discuție este unul oportun, întrucât adaptează,
actualizează și detaliază prevederile Regulamentului Local de Urbanism pentru zona studiată, fără a
aduce atingere calității urbanistice a zonei, răspunzând în mod specific nevoilor și solicitărilor
beneficiarului, în vederea construirii construcției în regim izolat, investiție pe care acesta din urmă
dorește să o realizeze.
Necesitatea elaborării studiului urbanistic a a fost solicitată ca urmare a aprobării „PUZ pentru teritoriul
delimitat de str. Mihai Viteazu, str. Ștefan Mihăileanu, str. Călugăreni și str. Dimitrie Bolintineanu” cu HCL
322/2011, documentație care a prevăzut acest aspect, din cauza condițiilor atipice de construire. Prin
propunerile prezentului studiu, sunt respectate elementele de reglementare existente și indicate prin
Certificatul de Urbanism.

Întocmit,
urb. Mihaela Pușnava

urb. Teodor Manea
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