ELABORARE P.U.Z. - ZONA DELIMITATĂ DE STR. PANDURULUI, STR. MICȘUNELELOR, ALEEA PANDURULUI ȘI
PROPRIETĂȚI PRIVATE
ÎNCADRARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA

N

PLAN INCADRARE LOTURI CE AU GENERAT DOC.

OBIECTIV:

ELABORARE P.U.Z. ZONA DELIMITATĂ DE STR.
PANDURULUI, STR. MICȘUNELELOR,
ALEEA PANDURULUI ȘI PROPRIETĂȚI
PRIVATE
ADRESA OBIECTIV:
STR. PANDURULUI, NR. 32A, MUN. CONSTANȚA,
JUD. CONSTANȚA

BENEFICIAR:
NEGREANU CĂTĂLIN
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

Număr Proiect

Faza

Data

29/2018

A.O.

NOIEMBRIE
2018

Nume
Sef. Proiect

Semnătură

Urb.

Urb. Bianca Raluca Nedea
Colectiv
elaborator
(Proiectat/ Urb.Loredana-Ionela P
Desenat)

Arh. Mihai Stebing r

ȘTAMPILĂ PROIECTANT DE SPECIALITATE:

LEGENDĂ
Localizarea zonei propuse pentru
studiul documentatiei de tip P.U.Z.
Limita zonei propuse pentru studiul
documenta iei de tip P.U.Z.
S=3.329,31 mp.
Limita terenului ce a generat
documenta ia de tip P.U.Z.
S=150,00 mp. conf. acte;
151,00 mp. conf cadastru

Terenul ce a generat documentația actuală prezint
următoarele date de identificare:
intravilan, str. Pandurului, nr. 32A, Mun. Constan a, jud.
Constan a;
Suprafa
-

i este liber de
construc ii;

-

TITLU PLANȘĂ:

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU
SCARĂ:
-/--FORMAT PLANȘĂ:
A3 (42,0 x 29,7 cm)
PLANȘA NR.:
U01.1

Conform legii dreptului de autor, acest proiect este proprietatea intelectuala a S.C. MASSTUDIO S.R.L. Constanta, iar reproducerea, refolosirea sau prezentarea sa publica fara acordul scris al proiectantului este strict interzisa si se pedepseste conform legii.

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

UNELELOR, ALEEA PANDURULUI

I

I PRIVATE

N

PLAN INCADRARE LOTURI CE AU GENERAT DOC.

OBIECTIV:

ELABORARE P.U.Z. PANDURULUI, STR. MIC UNELELOR,
ALEEA PANDURULUI
I
PRIVATE
ADRESA OBIECTIV:
STR. PANDURULUI, NR. 32A, MUN. CONSTAN A,
JUD. CONSTAN A

BENEFICIAR:

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
29/2018

Faza

Data

A.O.

NOIEMBRIE
2018

Nume
Sef. Proiect

Semn tur

Urb.Băjenaru Alexandru

Urb. Bianca Raluca Nedea
Colectiv
elaborator
(Proiectat/ Urb.Loredana-Ionela Păvăluc
Desenat)

Arh. Mihai Stebingăr

DE SPECIALITATE:

:
*

Se poate observa faptul că în vecinătatea imobilului ce a
generat documentația P.U.Z. sunt prezente locuințe colective
P+4E.
De asemenea, în proximitatea terenului există o parcare
amenajată la sol.

O.C.P.I.
SCAR :
1/2000 și 1/500
:
A3 (42,0 x 29,7 cm)

U01.2

Conform legii dreptului de autor, acest proiect este proprietatea intelectuala a S.C. MASSTUDIO S.R.L. Constanta, iar reproducerea, refolosirea sau prezentarea sa publica fara acordul scris al proiectantului este strict interzisa si se pedepseste conform legii.

I 1/500

UNELELOR, ALEEA PANDURULUI

I

I PRIVATE

N

PLAN INCADRARE LOTURI CE AU GENERAT DOC.

II APROPBATE ANTERIOR - P.U.G. MUNICIPIUL CONSTAN A aprobat prin HCL nr. 653 din 24.11.1999

OBIECTIV:

ZRL1a

ELABORARE P.U.Z. ZRL4

ZRL1a

PANDURULUI, STR. MIC UNELELOR,
ALEEA PANDURULUI
I
PRIVATE

ZRL4

ADRESA OBIECTIV:
STR. PANDURULUI, NR. 32A, MUN. CONSTAN A,
JUD. CONSTAN A

ZRL1a
ZRL1a

BENEFICIAR:

ZRL4
ZRL4

ZRL1a

PROIECTANT GENERAL:

ZRL1a

ZRL1a

S.C. MASSTUDIO S.R.L.

ZRL1a

ZRL4

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

ZRL1a
URBANISM:

ZRL4
S.C. MASSTUDIO S.R.L.

ZRL1a

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

ZRL1a

r Proiect
29/2018

Faza

Data

A.O.

NOIEMBRIE
2018

Nume
Sef. Proiect

Semn tur

Urb.Băjenaru Alexandru

Urb. Bianca Raluca Nedea
Colectiv
elaborator
(Proiectat/ Urb.Loredana-Ionela Păvăluc
Desenat)

Arh. Mihai Stebingăr

DE SPECIALITATE:

LEGENDĂ
Limita zonei propuse pentru studiul documenta iei de tip P.U.Z.
S.=3.329,31 mp.
Limita terenului ce a generat documenta a de tip P.U.Z.
S=150,00 mp. conf. acte; S=151,00 mp. conf. cadastru
ilor teritoriale de referin
Constan a
ilor teritoriale de referin
Constan a

Conform P.U.G. Mun. Constanța, în zona studiată există două subunități teritoriale de referință:
ZRL1a - Subzona lucuințelor individuale de tip rural cu anexe gospodărești și grădini cultivate pentru
producție agricolă, cu regim de construire cuplat sau izolat, având înălțimea maximă P+1;
ZRL4 - Subzona locuințelor colective medii cu P+3-4 niveluri, situate în ansambluri preponderent
rezindențiale.
Terenul ce a generat documenta
al Municipiului Constan
unitatea teritorial de referin UTR 20;
ZRL4 - Zona locuin elor colective medii (P+3,4) sau
medii
iale;

ZRL1a:
Procent maxim de ocupare al terenului:
P.O.T. max. admis = 35%
Coeficient maxim de utilizare al terenului:
C.U.T. max. admis = P - 0.35 mp./A.D.C.
P+1 - 0.70 mp./ A.D.C.
ime:
R.H.maxim admis = P+1E (7,00 m)
ZRL4:
Procent maxim de ocupare al terenului:
P.O.T. max. admis = 30%
Coeficient maxim de utilizare al terenului:
C.U.T. max. admis = 1.50 mp./A.D.C.
ime:
R.H.maxim admis = P+4E (15,00 m)

:
II
ANTERIOR APROBATE
P.U.G. MUNICIPIUL CONSTAN A
SCAR :
1/2000 și 1/500
:
A3 (42,0 x 29,7 cm)

U01.3

Conform legii dreptului de autor, acest proiect este proprietatea intelectuala a S.C. MASSTUDIO S.R.L. Constanta, iar reproducerea, refolosirea sau prezentarea sa publica fara acordul scris al proiectantului este strict interzisa si se pedepseste conform legii.

ZRL1a

N

ELABORARE P.U.Z. - ZONA DELIMITATĂ DE STR. PANDURULUI, STR. MICȘUNELELOR, ALEEA PANDURULUI ȘI PROPRIETĂȚI PRIVATE

Sens de mers
Ax drum
Delimitare banda de mers rutiera

AX STRADAL

Coeficient maxim de utilziare al terenului:
ZRL1a: C.U.T.max.admis=P - 0.50 mp./A.D.C.;
P+1 - 0.70 mp./A.D.C.;
ZRL4: C.U.T.max.admis= 1.50 mp./A.D.C.

P+4E
1.50

1.20

3.00

3.00

4.50

1.50

Înaltimea maximă a clădirilor:
ZRL1a: P+1E (Hmaxim = 7,00 metri);
ZRL4: P+4E (15,00 metri).
Anexa existenta
inaltimea maximă admisibilă este egală cu distanța dintre
Spatii verzi (ne)amenajate
aliniamente; în cazul in care inalțimea depaseste distanta dintre
proprietate privata persoane fizice/
aliniamente, cladirea se va retrage de la aliniament la o distanță
juridice
egală cu diferența dintre acestea, dar nu mai puțin de 4.0 metri;

Spatii verzi neamenajate domeniu public/ privat
LEGENDĂ RIDICARE TOPOGRAFICĂ
P

BENEFICIAR:
NEGREANU CĂTĂLIN

Utilizari admise:
ZRL1a:
locuinte individuale de mica inaltime cu regim de construire in general
izolat si cuplat;
constructii cu caracter de anexe gospodaresti specifice activitatilor de tip
agricol sau conexe.
ZRL4:
locuintele in proprietate privata pot fi de standard mediu sau
ridicat;
se admite construirea de locuinte noi numai pe baza de PUZ si
regulament aferent aprobate.

PROIECTANT GENERAL:

15,00 m

S.C. MASSTUDIO S.R.L.

SP. PIETONAL

LUI

STR. PANDURULUI, NR. 32A, MUN. CONSTANȚA,
JUD. CONSTANȚA

AX STRADAL

UR
U

ADRESA OBIECTIV:

SP. VERDE

ND

1.60

17.30

SP. PIETONAL

PA

ELABORARE P.U.Z. ZONA DELIMITATĂ DE STR.
PANDURULUI, STR. MICȘUNELELOR,
ALEEA PANDURULUI ȘI PROPRIETĂȚI
PRIVATE

P+4E
1.00

EA

SP. PIETONAL

OBIECTIV:

ZONIFICARE
Constructii existente

ALE

SP. VERDE

SP. PIETONAL

15,00 m

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

6,00 m

URBANISM:
S.C. MASSTUDIO S.R.L.
P+1E+M

P

P+4E
2.00

1.75

4.25

4.25

3.40

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

15.65

Str. Pandurului

MIC
ȘUN
ELE
LO

R

LOCALIZARE ÎN P.U.G.M.C.

PA

ND

Faza

Data

29/2018

A.O.

NOIEMBRIE
2018

Nume
Sef. Proiect

Colectiv
elaborator
(Proiectat/ Urb.Loredana-Ionela P
Desenat)

Arh. Mihai Stebing r

P+4E
4.20

ULU
I

Urb.

Urb. Bianca Raluca Nedea

P+4E

UR

Semnătură

15,00 m
SP. PIETONAL

15,00 m

str.

str
.

Număr Proiect

3.60

6.00

13.80

ȘTAMPILĂ PROIECTANT DE SPECIALITATE:

Aleea Pandurului

BILANȚ TERITORIAL AL SUPRAFEȚELOR
Inventar de coordonate imobil Str. Pandurului Nr. 32A

Lungimi
Nr. Coordonate pct.de contur laturi
Pct.
N [m]
E [m]
D(i,i+1)

ZONIFICARE
EXISTENTA

1 299993.471
2 299990.896
3 299976.431
4 299979.059
S=151.45 mp

Sp. verzi (ne)amenajate

790154.265
790163.927
790159.956
790150.104

9.999
15.000
10.196
15.001

Terenul ce a generat documentația actuală
prezint următoarele date de identificare:
intravilan, str. Pandurului, nr. 32A, Mun. Constan a,
jud. Constan a;
Suprafa
proprietate, 151,00 mp conform extrasului de carte
-

i este liber de
construc ii;

Pandurului.

Conform P.U.G. Mun. Constanța aprobat prin
HCL nr. 653 din 24.11.1999, terenul ce a generat
documentația de tip P.U.Z. dispune de următorii
indicatori urbanistici și suprafețe maxime admise,
conform subzonei ZRL4:
P.O.T. max. = 30,00%;
C.U.T. max. = 1.50 mp./A.D.C.;
R.H. max. = P+4E (15,00 metri).

SUPRAFAȚĂ
mp.

%

341,19

10,25%

553,03

16,61%

1.056,25

31,73%

Circula ii pietonale

732,79

22,01%

FORMAT PLANȘĂ:

Circula ii carosabile

646,05

19,40%

A3 (42,0 x 29,7 cm)

3.329,31

100%

Sp. verzi (ne)amenajate
(domeniu public/privat)
Construc ii existente

TITLU PLANȘĂ:
SITUAȚIE EXISTENTĂ
SCARĂ:
1/500

PLANȘA NR.:

TOTAL

U02

Conform legii dreptului de autor, acest proiect este proprietatea intelectuala a S.C. MASSTUDIO S.R.L. Constanta, iar reproducerea, refolosirea sau prezentarea sa publica fara acordul scris al proiectantului este strict interzisa si se pedepseste conform legii.

Parcare amenajata

Procent maxim de ocupare al terenului:
ZRL1a: P.O.T. max. admis= 35,00%
ZRL4: P.O.T. max. admis= 30,00%

SP. PIETONAL

Circulatie pietonala

15,00 m

SP. VERDE

Circulatie carosabila

SECȚIUNI TRANSVERSALE EXISTENTE

SP. PIETONAL

Zona propusa spre studiu P.U.Z.
Conform reglementărilor prin P.U.G. aprobat în vigoare, în zona
S.=3.329,31 mp.
studiată există doua subzone de reglementare: ZRL1a - Subzona
Limita zonei studiate prin P.U.Z. locuintelor individuale de tip rural cu anexe gospodaresti si gradini
cultivate pentru productie agricola, cu regim de construire cuplat sau
S=150,00 mp (conform C.F.)
Contur indicativ al constructiilor izolat, avand inaltimea maxima P+1 și ZRL4 - Subzona locuintelor
colective
medii
(P+3-4)
situate
in
ansambluri
preponderent
existente
rezidentiale, cu următorii coeficienți urbanistici:
CIRCULATII

SITUAȚIE EXISTENTĂ

PLAN INCADRARE LOTURI CE AU GENERAT DOC.

N

ELABORARE P.U.Z. - ZONA DELIMITATĂ DE STR. PANDURULUI, STR. MICȘUNELELOR, ALEEA PANDURULUI ȘI PROPRIETĂȚI PRIVATE

str.

str

ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ
e individuale

RU
LU

I

e colective medii

UR
U

EA

PA

ND

LUI
LEGENDĂ RIDICARE TOPOGRAFICĂ

. PA
ND

ND

ULU
I

i este liber de
construc ii;

Pandurului.

SP. PIETONAL

SP. VERDE

SP. PIETONAL

BENEFICIAR:

SP. VERDE

MIC
ȘUN
EL

PROIECTANT GENERAL:

15,00 m

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

6,00 m

URBANISM:
S.C. MASSTUDIO S.R.L.
P+1E+M

P+4E
2.00

1.75

4.25

4.25

3.40

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

15.65

Str. Pandurului

UR

ULU

I

Număr Proiect

Faza

Data

29/2018

A.O.

NOIEMBRIE
2018

Nume
Sef. Proiect

L1 - Subzona locuințe individuale
L2 - Subzona locuințe colective medii P+4E

SP. VERDE

Procent maxim de ocupare al terenului:
L1: P.O.T. max. admis= 42,00%
L2: P.O.T. max. admis= 36,00%
Coeficient maxim de utilziare al terenului:
L1: C.U.T.max.admis= 0.84 mp./A.D.C.
L2: C.U.T.max.admis= 1.80 mp./A.D.C.

Semnătură

Urb.

15,00 m
SP. PIETONAL

15,00 m

P+4E

Urb. Bianca Raluca Nedea
Colectiv
elaborator
(Proiectat/ Urb.Loredana-Ionela P
Desenat)

Arh. Mihai Stebing r

P+4E
4.20

5.00

3.60

1.00

13.80

ȘTAMPILĂ PROIECTANT DE SPECIALITATE:

Aleea Pandurului

Înaltimea maximă a clădirilor:
L1: P+2E+M (12,00 metri);
L2: P+4E (18,00 metri).

9.999
15.000
10.196
15.001

Terenul ce a generat documentația actuală
prezint următoarele date de identificare:
intravilan, str. Pandurului, nr. 32A, Mun. Constan a,
jud. Constan a;
Suprafa
proprietate, 151,00 mp conform extrasului de carte
-

1.50

R
MIC
ȘUN
ELE
LO

UR

Lungimi
Nr. Coordonate pct.de contur laturi
Pct.
N [m]
E [m]
D(i,i+1)
790154.265
790163.927
790159.956
790150.104

4.50

SITUAȚIE PROPUSĂ

Inventar de coordonate imobil Str. Pandurului Nr. 32A

1 299993.471
2 299990.896
3 299976.431
4 299979.059
S=151.45 mp

1.60

STR. PANDURULUI, NR. 32A, MUN. CONSTANȚA,
JUD. CONSTANȚA

str

str.

PA

P

3.00

ADRESA OBIECTIV:

str.

L2

str
.

3.00

NEGREANU CĂTĂLIN

SUBZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE
MEDII P+4E
P.O.T.max.= 36,00%
C.U.T.max.= 1.80 mp./ A.D.C.
R.H.max.= P+4E (18,00 metri)

SUBZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE
P.O.T.max.= 42,00%
C.U.T.max.= 0.84 mp./ A.D.C.
R.H.max.= P+2E+M (12,00 metri)

SUBZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE
MEDII P+4E
P.O.T.max.= 36,00%
C.U.T.max.= 1.80 mp./ A.D.C.
R.H.max.= P+4E (18,00 metri)

1.20

L2
L1

SUBZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE
P.O.T.max.= 42,00%
C.U.T.max.= 0.84 mp./ A.D.C.
R.H.max.= P+2E+M (12,00 metri)

ULU

I

P

L1

UR

1.50

17.30

SP. PIETONAL

ND

ALE

P+4E
1.00

R

PA

P+4E (18,00 m)

P+4E

ELO

EA

. PA
ND
U

ELABORARE P.U.Z. ZONA DELIMITATĂ DE STR.
PANDURULUI, STR. MICȘUNELELOR,
ALEEA PANDURULUI ȘI PROPRIETĂȚI
PRIVATE

SP. PIETONAL

Ax drum
Delimitare banda de mers rutiera

OBIECTIV:

Conf. Legii 350 din
06.06.2001 privind
amenajarea teritoriului
și urbanismului,
beneficarul terenului
va putea să inițieze un
Plan Urbanistic Zonal
ce va modifica
reglementările
urbanistice aprobate,
în limita majorării
C.U.T. cu maxim 20%
față de cel existent.

AX STRADAL

Sens de mers

15,00 m

Conform indicatorilor urbanistici propuși, terenul ce a
generat prezenta documentație, dispune de următorii indicatori
urbanistici și suprafețe maxime admise:
suprafa
cadastrale)
procentul de utilizare a terenului maxim admis = 36,00%
suprafa
coeficientul de utilizare al terenului maxim admis = 1.80
mp./A.D.C.
suprafa
mp./A.D.C.
RH. max. admis = P+4E (maxim 18,00 metri).

Utilizari admise:
L1: - locuinte individuale mici, cu regim de construire izolat
sau cuplat;
- functiuni complementare locuirii: paracare /garare,
comert cu amanuntul, depozitare produse fara nocivitate,
birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura,
arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din A.C.
(arie construita);
L2: - locuinte colective medii, in proprietate particulara de
standard mediu si ridicat i func iuni complmentare locuirii
(comer , alimenta
- amenajari aferente locuintelor: cai de acces carosabile
si pietonale private, parcaje, garaje semi-ingropate si
subterane, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, spatii
pentru sport si loisir (eventual piscina descoperita),
constructii pentru echiparea tehnica, imprejmuiri.

BILANȚ TERITORIAL AL SUPRAFEȚELOR

ZONIFICARE
PROPUSĂ
Construc ii existente

SUPRAFAȚĂ
mp.

%

1.056,25

31,73%

Circula ii pietonale

732,79

22,01%

Circula ii carosabile

646,05

19,40%

3.329,31

100%

TOTAL

TITLU PLANȘĂ:
SITUAȚIE PROPUSĂ
SCARĂ:
1/500
FORMAT PLANȘĂ:
A3 (42,0 x 29,7 cm)
PLANȘA NR.:
U03

Conform legii dreptului de autor, acest proiect este proprietatea intelectuala a S.C. MASSTUDIO S.R.L. Constanta, iar reproducerea, refolosirea sau prezentarea sa publica fara acordul scris al proiectantului este strict interzisa si se pedepseste conform legii.

MIC
ȘUN

Parcare amenajata

SP. PIETONAL

ZRL1a

LOR

SUBZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE
MEDII P+3-4E
P.O.T.max.= 30,00%
C.U.T.max.= 1.50 mp./ A.D.C.
R.H.max.= P+4E (15,00 metri)

SUBZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE
DE TIP RURAL P+1
P.O.T.max.= 35,00%
C.U.T.max.= P - 0.35 mp./ A.D.C.
P+1 - 0.70 mp./ A.D.C.
R.H.max.= P+1E (7,00 metri)

Circulatie carosabila

AX STRADAL

15,00 m

ZRL4

CIRCULATII

ALE

SECȚIUNI TRANSVERSALE PROPUNERE

SP. PIETONAL

Limita zonei studiate prin P.U.Z.
S=150,00 mp (conform C.F.)
Contur indicativ al constructiilor
existente
Limite UTR-uri propuse

SITUAȚIE EXISTENTĂ
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PLAN INCADRARE LOTURI CE AU GENERAT DOC.

MEMORIU TEHNIC
CAPITOLUL 1
I.01

DATE GENERALE

Denumirea obiectului de investiţii

“ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONA DELIMITATA DE STR. PANDURULUI, STR.
MICȘUNELELOR, ALEEA PANDURULUI ȘI PROPRIETĂȚI PRIVATE”
I.02

Amplasamentul pentru care se initiaza P.U.Z.-ul

STR. PANDURULUI, NR. 32A, MUN. CONSTANȚA, JUD. CONSTANȚA
I.03

Titularul investiţiei

NEGREANU CĂTĂLIN
I.04

Elaboratorul documentaţiei

S.C. MASSTUDIO S.R.L. - CONSTANTA
tel: 0723.171.168 / 0743.809.868
I.05

Faza proiect

AVIZ DE OPORTUNITATE
I.06

Numar proiect

29/2018
1.2 OBIECTUL PLANULUI URBANISTIC ZONAL
Scopul prezentei documentatii consta in modificarea reglementărilor urbanistice
aprobate pentru amplasamentul situat pe Str. Pandurului, nr. 32A, Mun. Constanța, jud.
Constanța, în baza certificatului de urbanism nr. 3377 din 07.09.2018.
Elaborarea P.U.Z. reprezintă o condiție obligatorie a Planului Urbanistic General al
Municipiului Constanța.
Avand in vedere prevederile Legii 350 /2001, se va studia unitar si coroborat o zonă mult
mai mare ce va face studiul documentației de urbanism și va fi delimitata astfel:
La nord: Aleea Pandurului;
La vest: Proprietăți private;
La sud: Strada Pandurului;
La est: Strada Micșunelelor.
Prin Planul urbanistic zonal se vor stabili reglementări noi cu privire la: regimul de
construire, funcţiunea amplasamentului, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a
terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor faţă de aliniament
şi distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei.
Amplasamentul ce a generat documentatia, înregistrat cu numarul cadastral 217555, în
suprafață de 150,00 metri pătrați conform acte și 151,00 metri pătrați conform măsurători,
reprezintă proprietatea privată a beneficiarului Negreanu Cătălin conform actelor de proprietate.
Suprafata zonei studiate prin P.U.Z. este de aproximativ 3.329,31 mp/0,33 ha. .
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1.3 SURSE DOCUMENTARE
Analiza situatiei existente si formularea propunerilor au avut la baza:
- Certificatul de urbanism nr. 3377 din 07.09.2018;
- PLANUL URBANISTIC GENERAL al Municipiului Constanta, aprobat prin Hotararea
Consiliului Local nr. 653 din 24.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCL
nr.327 din 18.12.2016.
Documentația se elaborează cu respectarea prevederilor Ordinul nr. 233/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu
modificăriile și completăriile 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.

CAPITOLUL 2

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1 INCADRAREA IN LOCALITATE
Terenul propus pentru studiu este situat într-o zonă preponderent rezidențială, în zona de
sud a orașului, în cartierul Km 4-5 și dispune de acces direct din aleea Pandurului, iar accesul
pietonal se realizează prin zona estică a terenului, către strada Pandurului, ce face legătură cu
Șoseaua Mangaliei.

2.2 PREVEDERI DOCUMENTATII DE URBANISM APROBATE – P.U.G.M.C. aprobat prin HCL 653
din 24.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCL nr.327 din 18.12.2016
Amplasamentul studiat face parte din intravilanul Municipiului Constanta, conform
PLANULUI URBANISTIC GENERAL al Municipiului Constanta, aprobat prin Hotararea
Consiliului Local nr. 653 din 24.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCL nr.327 din
18.12.2016. Conform P.U.G. Mun. Constanța, în zona studiată există două subunități teritoriale
de referință:
ZRL1a - subzona locuințelor individuale de tip rural cu anexe gospodărești și grădini
cultivate pentru producție agricolă, cu regim de construire cuplat sau izolat, având înălțimea
maximă P+1;
ZRL4 - subzona locuințelor colective medii cu P+3-4 niveluri, situate in ansambluri
preponderent rezidentiale.
Terenul ce a generat documentatia prezenta, este inregistrat la categoria de folosinta
curti-constructii si face parte din ZRL4 - Subzona locuințelor colective medii (P+3-4)
situate în ansambluri preponderent rezidențiale.
ZRL1a - subzona locuintelor individuale de tip rural cu anexe gospodaresti si gradini
cultivate pentru productie agricola, cu regim de construire cuplat sau izolat, având înălțimea
maximă P+1;

Generalitati ale zonei:
Subzona ZRL 1 cuprinde locuinte din zonele marginale ale intravilanului, cu precadere cele
din Palazu mare si cele din cartierele Viile Noi si KM 5 din sudul municipiului. Mai sunt cuprinse
si ariile rezidentiale aflate intre bd. A. Vlaicu, str. Cumpenei si CF Bucuresti – Constanta precum
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si intre sos. Mangalia, CF spre Mangalia si zona Oil Terminal (nou). Nu sunt cuprinse zone de
extindere, dar in anumite cazuri densitatea scazuta de ocupare permite dezvoltari noi.
Mentinerea acestui tip de locuire este necesar pe termen scurt si mediu, deoarece asigura
integral sau partial mijloacele de subzistenta pentru cateva mii de locuitori. Pentru a se preveni
disfunctionalitati importante in viitoarea dezvoltare a municipiului nu se mai admite proliferarea
acestui tip de locuire in intravilanul Municipiului. Prin PUZ se vor stabili reglementari care sa
asigure integrarea acestor zone in dezvoltarea de larga perspectiva a municipiului, inclusiv un
plan precis de modernizare si completare a echipamentelor sociale si tehnico-edilitare. Pana la
elaborarea PUZ pentru subzonele ZRL 1 nu se admite alt regim de construire si ocupare stabilit
prin PUD.
UTILIZARI ADMISE
-

locuințe individuale de mică înălțime cu regim de construire în general izolat și cuplat;
construcții cu caracter de anexe gospodărești specifice activităților de tip agricol sau
conexe.

UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
-

-

-

funcțiuni complementare locuirii: parcare, garare autovehicule și mașini agricole, ateliere
pentru meserii cu specific agricol, dar nu mai mult de 30% din ADC (aria desfășurată
construită);
se admit funcțiuni comerciale și servicii profesionale cu condiția ca suprafața acestora să
nu depașească 150.00 mp. ADC și să nu genereze transporturi grele; aceste funcțiuni
vor fi dispuse de preferință la intersecții și se va considera ca au o arie de servire de
250.00 metri;
se admite mansardarea clădirilor parter existente, daca AU are maxim 60% din AC;
suprafața se va lua în calculul coeficientului de utilizare a terenului;
se admite utilizarea terenului pentru producție agricolă, pentru nevoile gospodariei,
inclusiv pomicultură si viticultură;
se admite în anexele gospodarești adăpostirea animalelor (maxim 4 UVM), depozitarea
reziduurilor și depozitarea produselor cu condiția ca între acestea și locuințele de tip
urban sau echipamentele publice să se respecte o distanță de minim 25.00 metri.

UTILIZARI INTERZISE
-

-

-

funcțiuni comerciale și servicii profesionale care depașesc suprafața de 200 mp. ADC,
generează un trafic important de persoane și mărfuri, au program prelungit dupa orele
22.00, produc poluare;
activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste
5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare și
producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate;
anexe pentru creșterea unui numar de animale peste 4 UVM
depozitare cu ridicata;
depozitari de materiale refolosibile și platforme de pre-colectare a deșeurilor urbane;
depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din
circulațiile publice;
autobaze și stații de întreținere auto, inclusiv spălatorii;
lucrări de terasament de natura să afecteze amenajarile din spațiile publice și
construcțiile de pe parcelele adiacente;
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-

orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine
sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

- înălțime maximă admisibilă la cornișă - 7.0 metri (P+1).
-

înălțimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 4.0 m. cu centrul pe
linia cornișei sau streșinei;
înălțimea anexelor lipite de limitele laterale și posterioare ale proprietății nu va depăși
înălțimea împrejmuirii.

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI
-

POT maxim = 35%

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI
-

Pentru construcții parter CUT maxim= 0.35 mp./A.D.C.

-

Pentru construcții P+1

CUT maxim= 0.70 mp./A.D.C.

ZRL4 - subzona locuintelor colective medii cu P+3-4 niveluri, situate in ansambluri
preponderent rezidentiale.

Generalitati ale zonei:
Pentru ansamblurile existente, noile cerinte ale locuitorilor si disfunctionalitatile cauzate de
nerespectarea proiectelor initiale sau de unele modificari arbitrare ale cadrului construit si
amenajat vor impune interventii corective pentru care va fi necesar sa se elaboreze PUZ-uri
avand urmatoarele obiective:
(1) clarificarea diferentierii apartenentei terenurilor publice (circulatii publice, echipamente
publice, spatii plantate publice, fasii de teren aferent retelelor edilitare publice etc) de cele care
vor reveni in indiviziune proprietarilor (persoane fizice sau juridice), urmand a fi gestionate de
catre asociatiile de locatari,sau diverse societati economice mixte;
(2) eliminarea cauzelor disfunctionalitatilor si poluarilor care nemultumesc locuitorii;
(3) refacerea amenajarilor exterioare si in special a spatiilor plantate si de joc pentru copii;
(4) extinderea si completarea echipamentelor publice deficitare;
(5) ameliorarea aspectului cladirilor si amenajarilor;
(6) diminuarea insecuritatii si infractionalitatii prin delimitarea si marcarea / ingradirea
spatiilor aferente locuintelor colective pe grupari de blocuri;
(7) introducerea unor rezolvari alternative civilizate la proliferarea abuziva a garajelor
individuale.
(8) adecvarea la situatia de localizare in zona de protectia a monumentelor de arhitectura.

Zona ZRL4 cuprinde locuinte colective medii cu P+3-4E, în zone preponderant
rezidențiale.
UTILIZARI ADMISE
-

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,
împrejmuiri.
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UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
-

-

-

-

-

locuințele în proprietate privată pot fi de standard mediu sau ridicat;
locuintele sociale nu vor depasi 20%-30% din numarul total al locuintelor dintr-o
operatiune urbanistice si nu vor distona in nici o privinta in raport cu locuintele in
proprietate privata;
se admit echipamente publice, complementare locuirii, amenajate la parterul cladirilor de
locuit, cu acordul asociatiilor de proprietari, cu urmatoarele conditii:
 dispensarele, farmaciile, spatiile pentru servicii, vor avea un acces separat de cel al
locatarilor;
 cresele si gradinitele vor avea un acces separat de cel al locatarilor si vor dispune
in utilizare exclusiva de o suprafata plantata minima de teren de 100 mp.;
 se admite conversia locuintelor de la parter in spatii comerciale exclusiv pentru
produse cerute de aprovizionarea zilnica, numai la intersectii de strazi si numai in
limitele unei raze de servire de 250.0 metri;
 se admit spatii pentru administrarea grupurilor de peste 50 - 70 apartamente
proprietate privata, eventual cu locuinta administratorului / portarului angajat
permanent.
se admite utilizarea unor incaperi din cadrul apartamentelor existente pentru activitati
necesare exercitarii de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita
a maxim 25% din suprafata utila a acestuia;
utilizarea integrala a unor apartamente pentru birouri se poate admite numai in limita a
10 % din totalul apartamantelor unei cladiri de locuit, cu acordul asociatiilor de
proprietari;
se admite construirea de locuinte noi numai pe baza de PUZ si regulament aferent
aprobate.

UTILIZARI INTERZISE
-

-

-

se interzic urmatoarele categorii de activitati:

activitati productive;

constructii provizorii de orice natura;

depozitare si comert cu ridicata sau de mic-gros;

depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deseurilor
urbane;

depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau
toxice;

autobaze, unitait de transport si statii de intretinere auto;

lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si
constructiile invecinate;

orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea necontrolata a apelor
meteorice sau care impiedica evacuarea si colectarea acestora.
se interzice conversia locuintelor existente din cladirile colective in alte functiuni, sau
construirea unor locuinte colective mixtate cu alte functiuni cu exceptia celor specificate
la Art. 2;
se interzice utilizarea spatiilor care deja au facut obiectul conversiei pentru depozite,
alimentatie publica si alte activitati de natura sa incomodeze locuintele; se va stabili de
catre CLMC o perioada tranzitorie de functionare (maxim 1 an de la data aprobarii
RLUMC) pana la conversia spatiului intr-o functiune compatibila locuirii.

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR
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- înălțimea maximă a clădiriilor va fi P+4 (Hmaxim = 15,00 metri);
-

-

-

inaltimea maxima admisibila este egala cu distanta dintre aliniamente; in cazul in care
inaltimea depaseste distanta dintre aliniamente, cladirea se va retrage de la aliniament la
o distante egala cu diferenta dintre acestea dar nu mai putin de 4.0 metri;
in cazul volumelor situate pe colt, la racordarea intre strazi avand regim diferit de
inaltime, daca diferenta este de un singur nivel, se va prelungi regimul cel mai inalt spre
strada secundara pe intreaga parcela; daca regimul difera cu doua niveluri se va realiza
o descrestere in trepte, primul tronson prelungind inaltimea cladirii de pe strada
principala pe o lungime minima egala cu distanta dintre aliniamente;
se poate depasi nivelul maxim admisibil cu un nivel, in intersectii sau in puncte capete de
perspectiva numai dupa aprobarea PUZ sau pe baza unui PUD.

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI
-

POT maxim = 30%

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI
-

CUT maxim= 1.5 mp./A.D.C.

2.3 REGIMUL JURIDIC
Zona propusa spre studiu cuprinde terenuri aflate in domeniul public si privat al municipiului
Constanta, precum si terenuri proprietate privata a persoanelor fizice/ juridice.
Amplasamentul ce a initiat studiul este proprietatea privată a beneficiarului NEGREANU
CĂTĂLIN, conform acte de proprietate înregistrate conform încheierii de autentificare nr. 604
din 06.03.2014, prin notar public Dan Pitu S.S., Societatea profesională notarială Mariana
Tuscali și Dan Pitu.

2.4 CIRCULATII
In limita arealului propus spre studiu, circulatia se realizează după cum urmează:
- Strada Pandurului – dublu sens - 2 fire de circulatie (1 fir pe fiecare sens de mers);
- Strada Micșunelelor - dublu sens - 2 fire de circulatie (1 fir pe sens de mers);
- Aleea Pandurului – arteră de deservire locală cu dublu sens.
Amplasamentul studiat are acces carosabil direct din aleea Pandurului. Circulatia pietonală
se realizează pe trotuarele aferente străzilor existente, dar și prin aleea pietonală - limită estică
a terenului studiat, ce face legătura între aleea Pandurului și strada Pandurului.

2.5 OCUPAREA TERENURILOR
În prezent, amplasamentul studiat prezintă împrejmuire partială și este liber de construcții,
conform extrasului de carte funciară întocmit la data de 03.07.2018.

2.6 ECHIPAREA EDILITARA
În zona studiata există toate tipurile de rețele tehnico-edilitare (alimentare cu apă,
canalizare, și rețele de telecomunicații), iar banșamentul viitoarelor construcții se va realiza la
rețeaua existentă conform avizelor instituțiilor avizatoare.
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CAPITOLUL 3

PROPUNERI

Propunerile care au stat la baza prezentei documentatii, au avut la baza urmatoarele:
- Asigurarea unei dezvoltari spațiale echilibrate din punct de vedere funcțional, în concordanță
cu valorile și aspirațiile locuitorilor;
- Asigurarea accesului la infrastructură;
- Utilizarea eficienta a terenurilor;
- Îmbunătățirea locuirii colective si serviciilor, si anume: servicii de interes local/ general,
comerț, alimentație publică, servicii, spații publice verzi;
- Stabilirea valorilor maxime ale indicatorilor urbanistici POT si CUT și a suprafeței maxim
edificabile pentru amplasamentul studiat;
- Reglementarea regimului de înălțime, prin corelare cu cerințele funcționale și vecinatati;
Elaborarea P.U.Z. reprezintă o condiție obligatorie a P.U.G. Mun. Constanța în vederea
realizării de noi construcții în cadrul UTR ZRL4.

3.1 ZONIFICAREA FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, INDICI URBANISTICI PROPUSI
Avand in vedere prevederile art. 32 al Legii 350/2001 amenajarii teritoriului și urbanismul, cu
modificariile si completariile ulterioare, modificarea reglementarilor urbanistice pentru terenul
vizat se poate face prin elaborarea si finantarea prin grija persoanelor fizice si/sau juridice
interesat, dar in conditiile majorării cu maximum a 20 % a C.U.T.-ului aprobat, față de Planul
Urbanistic General.
Astfel, în zona studiată se vor propune două zone de reglementare și anume:




L1 – Subzonă locuințe individuale;
L2 – Subzonă locuințe colective medii P+4E (18 metri).

UTILIZARI ADMISE

L1 - locuinte individuale mici, cu regim de construire izolat și/sau cuplat;
- functiuni complementare locuirii: paracare/ garare, comerț cu amanuntul,
depozitare produse fără nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale
(avocatura, arhitectura, medicina etc.) în limita a maxim 25% din A.C. (aria construită);


L2 - locuinte colective medii, în proprietate particulară de standard mediu și
ridicat și funcțiuni complementare locuirii (comerț, alimentație publică, birouri
etc.);
- 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 piscina descoperita), construcții pentru echiparea
tehnică, împrejmuiri.


PROCENT DE OCUPARE AL TERENULUI
 L1: P.O.T.max. admis= 42,00%;
 L2: P.O.T.max. admis= 36,00%.
COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI
 L1: C.U.T.max. admis= 0.84 mp./A.D.C.;
 L2: C.U.T.max. admis= 1.80 mp./A.D.C..
REGIM DE INALTIME (MAXIM ADMIS)
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L1: R.H.max. admis= P+2E+M (12,00 metri);
L2: R.H.max. admis= P+4E (18,00 metri).

3.2 DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE
Alimentarea cu apa si canalizarea apelor uzate menajere se vor realiza prin racordarea la
rețele publice existente.
Apele pluviale vor fi captate și trimise către sistemul de canalizare menajeră dar nu
înainte de a fi trecute printr-un filtru de hidrocarburi.
Alimentarea cu energie electrică și rețeaua de telecomunicații se va realiza prin racordarea
la rețelele existente în zona.
Toate branșementele se vor realiza ulterior P.U.Z., conform avizelor instituțiilor avizatoare
emise pentru realizarea de noi construcții.

CAPITOLUL 4

INVESTITIA PROPUSA SI JUSTIFICAREA ACESTEIA

Având în vedere faptul că la nivelul întregului oraș s-a constatat o accentuare a presiunii
imobiliare pentru unități locative - documentația de tip P.U.Z. va structura/ completa țesutul
studiat și va ridicat gradul de confort al locuirii cât și estetica zonei, prin volume arhitecturale și
materiale contemporane. Mai mult, se vor realiza recomandări cu privire la spațiile publice verzi
amenajate din punct de vedere peisagistic, iar parcajele se vor asigura exclusiv pe proprietate
privată.
Ca urmare a acestor constatări, inițiatorul Negreanu Cătălin propune edificarea unei
construcții dedicată locurii colective, cu regim de înălțime până la 18,00 metri, ce va avea în
vedere completarea parcelarului și a fondului construit și amenajarea spatiilor verzi la sol
conform H.C.J.C. 152/ 2013) prin tratare peisagistică astfel încât să ridice gradul de confort, în
primul rând vizual.
Odată inițiată elaborarea Planului Urbanistic Zonal, beneficiarii vor urma toți pașii necesari
consultării publicului împreună cu elaboratorul documentației de PUZ și cu persoana
responsabilă din cadrul administrației publice locale, conform Regulamentului de informare și
consultare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism la nivelul Municipiului
Constanța aprobat.
Împlicarea publicului va fi facută prin postarea pe site-ul primăriei a intenției de elaborare cu
punerea la dispoziției a unui PUZ preliminar cu fotografii elocvente și toate datele necesare
identificării zonei și a modificărilor propuse. Acesta va fi menținut pe site pe toată perioada de
obținere avize, timp în care, cei interesați vor putea trasmite sugestii în ceea ce privește
strategia de dezvoltare a zonei afectate.
În faza ulterioară de dezbatere publică, se va amplasa pe teren un panou cu anunțul de
consultare, se va posta din nou pe site anuntul de consultare, pentru o perioadă de 25 de zile și
se vor notifica toți locuitorii din arealul PUZ-ului. Deasemenea, se va organiza o ședință de
dezbatere publică stabilită de comun acord în calendarul consultării și se va face o
corespondență între cei interesați, primarie și elaboratorul documentației de urbanism. La finalul
procedurii, se va întocmi raportul informării și consultării populației, act necesar în vederea
aprobării PUZ-ului de către administrația locală.
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Investiția privată propusăă prin această documentație de urbanism derogatorie nu presupune
categorii de costuri suplimentare ce vor cădea în sarcina autorității publice locale, întreaga sumă
fiind suportată de proprietarii terenului.
Planul urbanistic zonal va stabili, în baza analizei contextului social, cultural istoric,
urbanistic si arhitectural, reglementări cu privire la regimul de construire, funcțiunea zonei,
înaltimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a
terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și
posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materialele admise.
Astfel, prin regulamentul de urbanism aferent, administrația locală va dispune de mijlocul de
analiza și decizie, în procesul de certificare și autorizare reglementat prin lege.

Intocmit,
Urb. Bianca Raluca Nedea

Verificat,
Urb. Alexandru Băjenaru
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