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Teren ce a generat P.U.Z.
NR. CAD = 249761
S = 11.598 ha

Teren ce a generat P.U.Z.
NR. CAD = 249761
S = 11.598 ha

Lungimi
Nr. Coordonate pct.de contur laturi
Pct.
N [m]
E [m]
D(i,i+1)
1 305623.185 787018.098
2 305253.605 787477.863
3 305494.290 787652.622
4 305571.612 787722.750
5 305192.839 787933.882
6 304571.225 787774.950
7 304415.142 787732.265
8 304480.284 787470.746
9 304494.071 787474.640
10 304592.485 787118.962
11 304594.891 787113.569
12 304601.054 787115.028
13 304609.879 787107.801
14 304645.467 787041.095
15 304641.490 787038.107
16 304639.337 787023.358
17 304640.872 787009.789
18 304714.776 786884.748
19 304715.062 786823.852
20 304770.022 786722.359
21 304788.690 786687.890
22 304857.811 786632.655
23 304876.350 786617.840
24 304968.460 786532.440
25 304980.650 786518.900
26 305101.560 786389.950
27 305126.150 786369.840
28 305129.927 786365.961
29 305168.878 786334.155
30 305314.819 786223.484
31 305477.936 785948.541
32 305704.215 786125.000
33 305707.180 786127.684
34 306043.065 786390.164
35 306060.168 786403.530
36 305944.524 786533.875
37 306060.609 786668.178
38 305978.045 786695.594
39 305800.447 786871.545
40 305652.395 787041.650
Suprafata =1640499.88 mp
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Zona studiata prin PUZ
S = 164.049 ha

VECINĂTĂȚI ZONA STUDIATA PRIN P.U.Z.:

E: - Bulevardul Aurel Vlaicu
SV:

A3
1:10000

- parcela cu nr. cad. 205873
- drum de exploatare 659/23
- parcela cu nr. cad. 248450
- parcela cu nr. cad. 243194
- parcela cu nr. cad. 245789
- parcela cu nr. cad. 218458
- parcela cu nr. cad. 216197
- parcela cu nr. cad. 247367
- parcela cu A 626/9

NE:

NV:

- Drum DN 3C
- Drum DE 634/2
- Drum DE 618
- Drum DE 615
- Canal CN 130
- parcela cu A 113
- Drum DE 106
- Drum DE 633

LEGENDA
Limita zona studiate prin P.U.Z.
(S= 1640499.88 mp / 164.049ha)
Limita amplasament ce a generat
P.U.Z. (S= 115982 mp / 11.598ha)
VECINĂTĂȚI PARCELA CE A GENERAT P.U.Z.:
- LA SE: Drum de exploatare DE 633 - propus
spre modernizare prin HCL 367_2017
- LA SV: Parcela cu nr. cad. 210991
- LA NE: Parcela cu nr. cad. 214609
- LA NV: Drum de exploatare

589.893
297.439
104.387
433.642
641.610
161.814
269.510
14.326
369.042
5.905
6.333
11.407
75.606
4.974
14.905
13.656
145.248
60.897
115.419
39.200
88.479
23.731
125.608
18.219
176.769
31.766
5.414
50.287
183.158
319.689
286.949
3.999
426.280
21.706
174.251
177.519
86.997
250.000
225.511
37.522

Lungimi
Nr. Coordonate pct.de contur laturi
Pct.
N []
E []
D(i,i+1)
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

305106.940
305055.010
305038.770
305013.090
305009.948
304984.520
304961.155
304930.298
304895.454
304875.590
305124.740
305144.272
305178.509
305220.448
305231.320
305254.550
305257.420
305280.893
305342.277

787362.970
787324.910
787312.330
787292.450
787290.019
787270.330
787252.242
787230.205
787205.320
787191.130
786865.490
786880.117
786905.793
786937.226
786947.770
786970.310
786973.100
786995.872
787055.437

64.384
20.542
32.476
3.973
32.160
29.548
37.918
42.818
24.412
410.021
24.402
42.795
52.411
15.145
32.368
4.003
32.704
85.534
387.247
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EXTRAS DIN PUG APROBAT

INCADRARE IN PUG APROBAT

N

EX1

Conform certificatului de urbanism nr.3165 din
21.08.2018, eliberat de primaria Municipiului Constanta,
destinatia
terenurilor
este
stabilita
prin
documentatia de urbanism de tip P.U.G. al
Municipiului Constanta, aprobata prin H.C.L. NR. 653/
25.11.1999, a carui valabilitate a fost prelungita prin
H.C.L. nr. 327/ 18.12.2015.
Zona propusa spre studiu P.U.Z. se incadreaza atat
in intravilan cat si inextravilan conform P.U.G.
aprobat:
- U.T.R. EX - Zone rezervate pentru traseul arterelor
ocolitoare pentru traficul de tranzit si al viitoarei
autostrazi:
- EX 1 - Zone rezervate pentru dezvoltarea de
echipamente publice, activit de
cercetare;
- EX 2 - Culoare rezervate pentru dezvoltarea

EX2

Teren ce a generat P.U.Z.
NR. CAD = 249761
S = 11.598 ha

Zona studiata prin PUZ
S = 164.049 ha
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EX1

- U.T.R. 28
- ZRCM2 - Zona mixta continand institutii, servicii si
echipamente publice, servicii de interes general (servicii
manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective si
personale, comert, hoteluri, restaurante, loisir), activitati
productive mici, nepoluante si locuinte
-ZRT1a - Subzona transporturilor rutiere

-ZRA3 - Zona unitatilor de depozitare
-ZRE2 - Subzona echipamentelor publice la nivel de cartier si

EX2

complex rezidential propuse in zone de extindere sau dezvoltari
noi

LEGENDA
Limita zona studiate prin P.U.Z.
(S= 1640499.88 mp / 164.049ha)

VECINĂTĂȚI ZONA STUDIATA PRIN P.U.Z.:

E: - Bulevardul Aurel Vlaicu
SV:

A3
1:10000

- parcela cu nr. cad. 205873
- drum de exploatare 659/23
- parcela cu nr. cad. 248450
- parcela cu nr. cad. 243194
- parcela cu nr. cad. 245789
- parcela cu nr. cad. 218458
- parcela cu nr. cad. 216197
- parcela cu nr. cad. 247367
- parcela cu A 626/9

NE:

- Drum DN 3C
- Drum DE 634/2
- Drum DE 618
- Drum DE 615
- Canal CN 130
- parcela cu A 113

Limita amplasament ce a generat
P.U.Z. (S= 115982 mp / 11.598ha)
Limita intravilan municipiul Constanta
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- Drum DE 106
- Drum DE 633

VECINĂTĂȚI PARCELA CE A GENERAT P.U.Z.:
- LA SE: Drum de exploatare DE 633 - propus
spre modernizare prin HCL 367_2017
- LA SV: Parcela cu nr. cad. 210991
- LA NE: Parcela cu nr. cad. 214609
- LA NV: Drum de exploatare
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Teren ce a generat P.U.Z.
NR. CAD = 249761
S = 11.598 ha
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Zona strudiata prin P.U.Z.
S= 164.049ha
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Zona inafara zonei de studiu
Reglementata prin PUZ aprobat prin HCL 367_2017
INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN SI REGLEMENTAREA
ZONEI DELIMITATA DE DN3C, B-DUL AUREL VLAICU ȘI CALEA
FERATA
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P.O.T.max. admis = 50%
C.U.T.max. admis = 3.0 mp./ADC
R.h.max = 45.00m

EXTRAVILAN

S9

IV
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DN3

Zona inafara zonei de studiu
Reglementata prin PUZ aprobat prin HCL 367_2017
INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN SI REGLEMENTAREA
ZONEI DELIMITATA DE DN3C, B-DUL AUREL VLAICU ȘI CALEA
FERATA

S1
PROFIL STRADAL TRANSVERSAL
CATEGORIA II - DRUM DE LEGATURA - BULEVARDUL AUREL VLAICU- aprobat prin HCL 286_2006
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IV

Zona mixta cu regim de construire continuu/ discontinuu si inaltimi
maxime de 43,0 m (de la CTA pana la atic/ cornisa), situate in afara
zonelor protejate;
P.O.T. max. admis = 60%
C.U.T. max. admis = 3.0 mp./ADC
R.h.max = 43.00m
S. spatii verzi / teren minim= 30% / S. teren
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M2b

III

Teren introdus in intravilan prin documentatii aprobate de tip PUZ, PUD

Circulatie carosabila
Circulatie pietonala

Suprafata teren situat in extravilan

Spatii verzi aferente circulatiilor carosabile

Denumire UTR-uri reglementate anterior prin documentatii de tip PUZ

Ax strazi propuse pentru largire si modernizare

Sens de mers
Suprafata de teren cu potential de
convertire in parcaje la sol
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L1
P.O.T.max. admis= 50%
C.U.T.max. admis= 2.50 mp./A.D.C.
R.h.max.= 20.00 m (D+P+4E)

S9

Subzona locuinte individuale/cuplate/insiruite
si colective mici si medii
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S4

V

cu caracter urban

P.O.T.max. admis= 10%
C.U.T.max. admis= 0.5 mp./A.D.C.
R.h.max.= 10.00 m (P+1E)

L2

Zona spatii verzi si
functiuni de loisir
si/sau activitati de
joc/sport

III

IV

P.O.T.max. admis= 50%
C.U.T.max. admis= 3.6 mp./A.D.C.
R.h.max.= 40.00 m (D+P+11E)
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Subzona locuinte colective inalte
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III

P.O.T.max. admis = 50%
C.U.T.max. admis = 3.0 mp./ADC
R.h.max = 45.00m

IV

S5

cu caracter urban

S6

M1

III

IV

P.O.T.max. admis= 60%
C.U.T.max. admis= 4.0 mp./A.D.C.
R.h.max.= 46.00 m (2S+P+M+11E)

ZCa

S3
echipamente publice

IV

L1

S7

IV

IV

S6

P.O.T.max. admis= 60%
C.U.T.max. admis= 4.0 mp./A.D.C.
R.h.max.= 70.00 m. cu accente de
inaltime pana la 100.00 m.
(2S+P+M+22E)
Zona comerciala de
servicii si activitati
dedicate polului tertiar cu
dotari si echipamente
publice
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S3

IV

S9

P.O.T.max. admis = 60%
C.U.T.max. admis = 3.0 mp./ADC
R.h.max = 45.00m

printr-o mare flexbilitate
acceptarea diferitelor func iuni de interes
mod continuu
i comerciale i de servicii de-a lungul arterelor
i formate din diverse categorii de
i comerciale, servicii, birouri
lungul principalelor artere de penetra ie
ora i al inelelor
zona
prelunge te principalii poli urbani,
mai puternic
i etc.).

Fir de circulatie auto

3.50

3.50

2.00
Trotuar
1.5%

2.5% 2.5%

Asfalt
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

PROFIL STRADAL TRANSVERSAL PROPUS
CATEGORIA IV - DRUM LOCAL

Fir de circulatie auto

Fir de circulatie auto

3.50

3.50

S7

14.30
7.00

Fir de circulatie auto

Fir de circulatie auto

Parcare
laterala

3.50

3.50

2.30

Circulatie-dublu sens

1.00

2.00

Fir de circulatie auto

Spatiu
verde
Trotuar
plantat 1.5%

2.5% 2.5%

2.00

3.50

Fir de circulatie auto

Parcare
laterala

3.50

2.30

1.00

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

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

Pavele autoblocante
Strat nisip, 10cm
Pamant compactat

S5

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

PROFIL STRADAL TRANSVERSAL PROPUS
CATEGORIA IV - DRUM LOCAL

DOTĂRI ŞI ECHIPAMENTE PUBLICE
- Institutii, servicii si echipamente publice la nivel de cartier;
- Sedii ale unor companii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare,
agentii imobiliare, consultanta in diferite domenii, alte servicii profesionale;
- Lacasuri de cult;
- Edituri, media;
- Servicii sociale, colective si personale, activitati asociative diverse;
- Centre comerciale, galeri
, centre
, training etc.;
- Cazino, dancing, cinema;
- Depozitare mic-gros pentru aprovizionare la domiciliu si pentru aprovizionarea comertului cu
amanuntul;
-F
- Restaurante, cofet
uri, terase;
- Loisir , spa sport in spatii acoperite;
- Parcaje la sol si multietajate, intretinere autovehicule mici;
- Grupuri sanitare publice si anexe necesare pentru gestionarea si intretinerea spatiilor publice.
§ ZCb - SUBZONA LOCUINŢE COLECTIVE CU SPAŢII COMERCIALE, SERVICII, ACTIVITĂŢI
DEDICATE POLULUI TERŢIAR, DOTĂRI ŞI ECHIPAMENTE PUBLICE
colective proprietate de standard ridicat (cu referire la suprafetele utile ale incaperilor
de locuit, a finisajelor puse in opera, acces facil la spatii verzi cu amenajare peisagistica deosebita cat si
la functiuni complementare locuirii);
- Institutii, servicii si echipamente publice la nivel de cartier;
- Sedii ale unor companii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare,
agentii imobiliare, consultanta in diferite domenii, alte servicii profesionale;
- Lacasuri de cult;
- Edituri, media;
- Servicii sociale, colective si personale, activitati asociative diverse;
- Cazino, dancing, cinema;
- Depozitare mic-gros pentru aprovizionare la domiciliu si pentru aprovizionarea comertului cu
amanuntul;
- Parcaje la sol si multietajate, intretinere autovehicule mici;
- Grupuri sanitare publice si anexe necesare pentru gestionarea si intretinerea spatiilor publice.

2.00

1.00

Fir de circulatie auto

Fir de circulatie auto

2.30

3.50

3.50

Fir de circulatie auto

Fir de circulatie auto

3.50

3.50

Spatiu
verde
Trotuar
1.5% plantat

1.00

2.00
2.00

Fir de circulatie auto

2.30

3.50

Fir de circulatie auto

Parcare
laterala

3.50

2.30

2.5% 2.5%

Trotuar
1.5%

PROFIL STRADAL TRANSVERSAL PROPUS
CATEGORIA IV - DRUM LOCAL

S6

11.00
7.00

3.50

2.00

3.50

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

Circulatie-dublu sens

Fir de circulatie auto

Fir de circulatie auto

2.5% 2.5%

Pavele autoblocante
Strat nisip, 10cm
Pamant compactat

17.60
7.00

2.30

Pavele autoblocante
Strat nisip, 10cm
Pamant compactat

Parcare
laterala

Circulatie-dublu sens
Parcare
laterala
Spatiu
verde
Trotuar
1.5% plantat

1.00

Spatiu
verde
Trotuar
1.5% plantat

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

PROFIL STRADAL TRANSVERSAL PROPUS
CATEGORIA IV - DRUM LOCAL

2.00

Circulatie-dublu sens

Trotuar
1.5%

Pavele autoblocante
Strat nisip, 10cm
Pamant compactat

S8

14.30
7.00

Circulatie-dublu sens
Parcare
laterala

2.00

Spatiu
verde
Trotuar
plantat 1.5%

Fir de circulatie auto

1.00

2.00

2.00

Spatiu
verde
Trotuar
plantat 1.5%

3.50

Trotuar
1.5%

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

Fir de circulatie auto

2.00

3.50

Trotuar
1.5%

2.5% 2.5%

Pavele autoblocante
Strat nisip, 10cm
Pamant compactat

S9

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

§ ZE - ZONA ECHIPAMENTE ŞI DOTĂRI PUBLICE URBANE DE INTERES MUNICIPAL

-I
;
- Echipamente publice: crese, gradinite, scoli primare si gimnaziale, licee,
superior
,c
;
- Servicii financiar-bancare
de
(releu
servicii
avansate
ate);
- Centre de cercetare-dezvoltare, edituri, servicii pentru media; centre de informare,
/
-F
pentru turism, restaurante,
cafenele, baruri,
cinema, centre de recreere,;
- S
, pavilioane expo
- Sport
acoperite, sport agrement aer liber,
de
- L
- U

mici

mijlocii specializate

recreere (cazino, dancing,
e
spectacole

cinema de

de

domenii de
;

concentrare a
ionale ( zona m

dedicate polului
de servicii

r complementare zonei de
zona
echipamente de

cu

echipamente

dedicate polului

- Parcaje la sol si multietajate, intretinere autovehicule mici;
- Grupuri sanitare publice si anexe necesare pentru gestionarea si intretinerea spatiilor publice.

regim

cu

§ V - ZONA SPAŢII VERZI ŞI FUNCŢIUNI DE LOISIR ŞI / SAU ACTIVITĂŢI DE JOC/SPORT

- S
plantate; plantarea se va face predominant cu specii care contribuie la ameliorarea
microclimatului;
- C
pietonale din care unele ocazional carosabile pentru
plantate
- C
pavilioane )
- A
- Parcaje;
- M

pentru

culturale

pentru spectacole

biblioteci

aer liber,

§ Sb - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ CU CARACTER URBAN

S - ZONĂ CU DESTINAȚIE SPECIALĂ CU CARACTER URBAN
Zona se de
pe terenuri ce
n MAI / MAPN iar autorizarea const
se va face cu
respectarea normelor specifice si cu avizele ministerelor tutelare, conform legilor in vigoare.

IV
S9

IV

P.O.T.max. admis= 60%
C.U.T.max. admis= 3.0 mp./A.D.C.
R.h.max.= 35.00 m

§ L1 - SUBZONA LOCUINŢE INDIVIDUALE/ CUPLATE/ ÎNŞIRUITE ŞI COLECTIVE MICI ŞI MEDII

EXTRAVILAN

INTRAVILAN
ZE
P.O.T.max. admis= 60%
C.U.T.max. admis= 4.0 mp./A.D.C.
R.h.max.= 70.00 m. cu accente de
inaltime pana la 100.00 m.
urbane de interes municipal

III

IV

S3

- locuinte colective cu maxim 8 apartamente la scara;
recum servicii, alimenta
,
amenaj
de agrement;
- amenajari aferente locuintelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii
plantate, locuri de joaca pentru copii, imprejmuiri.
§ L2 - SUBZONA DE LOCUIRE COLECTIVĂ
colective
proprietate de standard ridicat (cu referire la suprafetele utile ale incaperilor
de locuit, a finisajelor puse in opera, acces facil la spatii verzi cu amenajare peisagistica deosebita cat si
la functiuni complementare locuirii);
- la nivelul demisolului parterului se pot amenaja servicii,
i comerciale, alimenta ie
;
aferente locuin elor:
de acces carosabile i pietonale private, parcaje la sol/
subterane/ supraterane multietajate, spa ii plantate, locuri de
pentru copii, spa ii pentru sport i

S9

IV

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

§ M1 - SUBZONA MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU/ DISCONTINUU SITUATĂ ÎN

AFARA ZONEI CENTRALE
- Sedii/ birouri ale unor companii

M1

Zona mixta cu regim de construire continuu/ discontinuu situata in
afara zonei centrale

VECINĂTĂȚI ZONA STUDIATA PRIN P.U.Z.:

Arab

Est:
SV:
NE:
NV:
-

esqu

EXTRAVILAN

e

IV
S9

S3

Zona
HOT Regleme
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L SI
IE
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VAN LOT 8 IN
I;
GHE
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III

III

- L
condi iile

ample de remodelare a fa adelor, accesurilor sau a spa iilor publice pot fi aprobate numai
unor proiecte
transformarea func
a parterului unui
tronson de

- Se admit spa ii destinate
de profesiuni liberale, birouri, cabinete medicale exclusiv la
parterul
demisolul
cu condi ia ca acestea
nu
prejudicii i
func iunii
reziden iale.

-

S9

P.O.T.max. admis= 60%
C.U.T.max. admis= 3.0 mp./A.D.C.
R.h.max.= 35.00 m

EXTRAVILAN

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI
§ L1 + L2
- n cazul existentei echipamentelor publice la parterul
demisolul blocurilor se recomanda ca
gradinitele, cresele, cabinetele medicale sau f
ile medicale sa aiba accese separate de cel al
locatarilor. Pentru crese si gradinite este obligatorie existenta unei suprefete de min. 100 mp. teren in
vecinatate pentru amenajarea ca loc de joaca;
- Se admit
pentru administrarea grupurilor de peste 50 - 70 apartamente proprietate

§ M1 + M2

INTRAVILAN

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

ÎN CARE PREDOMINĂ
FUNCŢIUNEA DE LOCUIRE / CAZARE
- Spatii complementare functiunilor medicale (de invatamant, administrative, locuinte de serviciu,
de cazare, birouri)
- Functiuni complementare activitatilor specifice MAI / MAPN ( sedii administrative, locuinte de

UTILIZĂRI ADMISE
S9

S9

S3

- Functiuni medicale (de sanatate) si spatii complementare (de invatamant, administrative, locuinte
de serviciu, de cazare, birouri si centre de transfer, inovare, cercetare, spatii multifunctionale: conferinte,
expozitii, heliport, de tratament, de recuperare, etc)
- Functiuni specifice MAI / MAPN ( centre de antrenament, instruire practica, sedii administrative,

agrement,

urbane de interes municipal

M1

IV

Fir de circulatie auto

21.30
14.00

V - SPATII VERZI SI FUNCTIUNI DE LOISIR SI/SAU ACTIVITATI DE JOC/SPORT
Zona cuprinde
verzi publice cu acces nelimitat,
pentru sport
aer liber

Subzona locuinte individuale/cuplate/insiruite
si colective mici si medii

III

3.50

S4

PROFIL STRADAL TRANSVERSAL PROPUS
CATEGORIA III - DRUM COLECTOR

ZE - ZONA DOTARI SI ECHIPAMENTE PUBLICE URBANE DE INTERES MUNICIPAL
Zona
noi nuclee strategice de dezvoltare a municipiului situate afara zonei centrale, care
vor putea conferi un nou prestigiu, o echilibrare
noi
estetic-configurative,

M2

P.O.T.max. admis= 60%
C.U.T.max. admis= 4.0 mp./A.D.C.
R.h.max.= 70.00 m. cu accente de
inaltime pana la 100.00 m.

P.O.T.max. admis= 50%
C.U.T.max. admis= 2.50 mp./A.D.C.
R.h.max.= 20.00 m (D+P+4E)

64.384
20.542
32.476
3.973
32.160
29.548
37.918
42.818
24.412
410.021
24.402
42.795
52.411
15.145
32.368
4.003
32.704
85.534
387.247

S3

§ Sa - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ CU CARACTER URBAN

ZE

L1

M - ZONA MIXTĂ
Zona se
general i public,
principale i segmente de
i de produc ie
i
exterioare de circula ie.

- ZCa - Zona comercial de servicii
publice
- ZCb - Zona locuinte colective

Zona reglementata prin HCLM 380_2005 cu modificarile
ulterioare prin HCL 286_2006
PLAN URBANSTIC ZONAL - BULEVARDUL AUREL VLAICU

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

21.30
14.00

Denumire UTR propus prin PUZ

DOTĂRI ŞI ECHIPAMENTE PUBLICE
Zona se
printr-o diversificare
locuit,
spre alte tipuri de zone
interes municipal)

S5

787362.970
787324.910
787312.330
787292.450
787290.019
787270.330
787252.242
787230.205
787205.320
787191.130
786865.490
786880.117
786905.793
786937.226
786947.770
786970.310
786973.100
786995.872
787055.437

PROFIL STRADAL TRANSVERSAL PROPUS
CATEGORIA III - DRUM COLECTOR

Pavele autoblocante
Strat nisip, 10cm
Pamant compactat

ZC - ZONA COMERCIALĂ DE SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI DEDICATE POLULUI TERŢIAR, CU

Zona locuinte colective cu spatii

2.00
Trotuar
1.5%

cu caracter urban

-M2 - Subzona
de-a lungul unor artere importante de circula ie cu
de construire continuu/ discontinuu

Zona mixta cu regim de construire continuu/ discontinuu situata in
afara zonei centrale

S6

IV

EXTRAVILAN

305106.940
305055.010
305038.770
305013.090
305009.948
304984.520
304961.155
304930.298
304895.454
304875.590
305124.740
305144.272
305178.509
305220.448
305231.320
305254.550
305257.420
305280.893
305342.277

Intersectie ce se va studia ulterior P.U.Z. printr-o documentatie de specialitate, pentru a
eficientiza traficul la maximum

Zona

P.O.T.max. admis= 60%
C.U.T.max. admis= 3.0 mp./A.D.C.
R.h.max.= 35.00 m

ZCb

3.50

Trotuar
1.5%

-L2 - Subzona de loc

S9

Fir de circulatie auto

3.50

Posibilitate de extindere trama stradala - caracter orientativ

Trotuar
1.5%

II
S3

Fir de circulatie auto

3.50

Pavele autoblocante
Strat nisip, 10cm
Pamant compactat

cu caracter urban

IV
S9

Fir de circulatie auto

3.50

Circulatie-dublu sens

GENERALITĂȚI - CARACTERUL ZONEI STUDIATE
L - ZONA DE LOCUIRE
Zona se compune din diferite tipuri de
urban (subzone) ce vor asigura
configurative ale zonei care se
iar pe de
parte vor asigura calitatea locuirii la
standarde
, valorificarea terenului urban, men inerea valorii
ilor, asigurarea
discriminare a dreptului
locuitor la
luminare
intimitate, spa iu plantat, acces la
echipamente publice sociale
i protec ie fa

Supp

Fir de circulatie auto

Trotuar
1.5%

2.00

In cadrul amplasamentului studiate se propun urmatoarele zone:
1. Zona de locuire (L) din cadrul zonei de studiu, se compune din următoarele
subzone:
-L1 - Subzona locuinţe individuale/ cuplate/ înşiruite şi colective mici şi
medii
-L2 - Subzona de locuire colectivă
2. Zona mixtă (M) din cadrul zonei de studiu, se compune din următoarele
subzone:
-M1 - Subzona mixtă cu regim de construire continuu/ discontinuu situată
în afara zonei centrale
-M2 - Subzona mixtă situată de-a lungul unor artere importante de circulație
cu clădiri având regim de construire continuu/ discontinuu
3. Zona comercială de servicii şi activităţi dedicate polului terţiar, cu dotări şi
echipamente publice (ZC) din cadrul zonei de studiu, se compune din
următoarele subzone:
-ZCa - Subzona comercială de servicii şi activităţi dedicate polului terţiar,
cu dotări şi echipamente publice
-ZCb - Subzona locuinţe colective cu spaţii comerciale, servicii, activităţi
dedicate polului terţiar, dotări şi echipamente publice
4. Zona echipamente şi dotări publice urbane de interes municipal (ZE)
5. Zona spaţii verzi şi funcţiuni de loisir şi / sau activităţi de joc/sport (V)
6. Zona cu destinație specială (S) din cadrul zonei de studiu, se compune din
următoarele subzone:
-Sa - Subzona cu destinație specială cu caracter urban
-Sb - Subzona cu destinație specială cu caracter urban în care predomină
funcţiunea de locuire / cazare

P.O.T.max. admis = 60%
C.U.T.max. admis = 3.0 mp./ADC
R.h.max = 45.00m

Subzona locuinte colective inalte

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Demarcatie benzi de circulatie

§ ZCa - SUBZONA COMERCIALĂ DE SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI DEDICATE POLULUI TERŢIAR, CU

L2

Pavele autoblocante
Strat nisip, 10cm
Pamant compactat

18.00
14.00

V - Zona spatii verzi si functiuni de loisir si/sau activitati de joc/sport

S9

Fir de circulatie auto

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

REGLEMENTARI URBANISTICE PROPUSE

P.O.T.max. admis= 50%
C.U.T.max. admis= 3.6 mp./A.D.C.
R.h.max.= 40.00 m (D+P+11E)

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

2.5% 2.5%

2.00

L2 - Subzona locuinte colective inalte

Sa -

Sa

589.893
297.439
104.387
433.642
641.610
161.814
269.510
14.326
369.042
5.905
6.333
11.407
75.606
4.974
14.905
13.656
145.248
60.897
115.419
39.200
88.479
23.731
125.608
18.219
176.769
31.766
5.414
50.287
183.158
319.689
286.949
3.999
426.280
21.706
174.251
177.519
86.997
250.000
225.511
37.522

3.50

Ax strazi propuse pe trasee noi

ZCa - Zona comerciala de servicii si activitati dedicate polului tertiar, cu dotari si echipamente
publice de cartier
ZCb - Zona locuinte colective si comerciala de servicii si activitati dedicate polului tertiar, cu dotari si
echipamente publice de cartier

Sb -

S3

1 305623.185 787018.098
2 305253.605 787477.863
3 305494.290 787652.622
4 305571.612 787722.750
5 305192.839 787933.882
6 304571.225 787774.950
7 304415.142 787732.265
8 304480.284 787470.746
9 304494.071 787474.640
10 304592.485 787118.962
11 304594.891 787113.569
12 304601.054 787115.028
13 304609.879 787107.801
14 304645.467 787041.095
15 304641.490 787038.107
16 304639.337 787023.358
17 304640.872 787009.789
18 304714.776 786884.748
19 304715.062 786823.852
20 304770.022 786722.359
21 304788.690 786687.890
22 304857.811 786632.655
23 304876.350 786617.840
24 304968.460 786532.440
25 304980.650 786518.900
26 305101.560 786389.950
27 305126.150 786369.840
28 305129.927 786365.961
29 305168.878 786334.155
30 305314.819 786223.484
31 305477.936 785948.541
32 305704.215 786125.000
33 305707.180 786127.684
34 306043.065 786390.164
35 306060.168 786403.530
36 305944.524 786533.875
37 306060.609 786668.178
38 305978.045 786695.594
39 305800.447 786871.545
40 305652.395 787041.650
Suprafata =1640499.88 mp

Fir de circulatie auto

3.50

PROFIL STRADAL TRANSVERSAL PROPUS
CATEGORIA III - DRUM COLECTOR

M2 construire continuu/ discontinuu

S3

Zona mixta cu regim de construire continuu/ discontinuu situata in
afara zonei centrale

Fir de circulatie auto

3.50

Pavele autoblocante
Strat nisip, 10cm
Pamant compactat

Suprafata de teren ce va face obiectul unei documentatii PUZ in vederea reglementarii,
ulterior aprobarii prezentei documentatii

M1 - Zona mixta cu regim de construire continuu/ discontinuu situate in afara zonei centrale

III

P.O.T.max. admis = 50%
C.U.T.max. admis = 3.0 mp./ADC
R.h.max = 45.00m

· Circulatii

ZE - Zona dotari si echipamente publice urbane de interes municipal

S3

S3

S3

1.5%

Circulatie-dublu sens

L1

III

2.5% 2.5%

10.50

Trotuar
1.5%

· Functiuni propuse
L1 - Subzona locuinte individuale/cuplate/insiruite si colective mici si medii, situate in afara zonelor
protejate;

cu caracter urban in
care predomina functiunea de locuire / cazare

S4

3.00

Trotuar

S2

Fir de circulatie auto

2.00

ax drum

III
III

P.O.T.max. admis = 50%
C.U.T.max. admis = 2.50 mp./ADC
R.h.max = 20.00 m (D+P+4E)

cu caracter urban

3.50

Circulatie-dublu sens

· Functiuni existente

Sb

cu caracter urban

Fir de circulatie auto

25.00

ZONIFICARE FUNCTIONALA

S3

P.O.T.max. admis = 50%
C.U.T.max. admis = 3.0 mp./ADC
R.h.max = 45.00m

3.50

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

PROFIL STRADAL TRANSVERSAL PROPUS
CATEGORIA II - DRUM DE LEGATURA - DE 106

Subzona reglementata anterior prin documentatii aprobate de tip PUZ, PUD

P.O.T.max. admis= 60%
C.U.T.max. admis= 3.0 mp./A.D.C.
R.h.max.= 35.00 m

P.O.T.max. admis = 50%
C.U.T.max. admis = 3.0 mp./ADC
R.h.max = 45.00m

Fir de circulatie auto

6.00

Spatii verzi / plantate

Regim minim de aliniere al cladirilor

M2b

S3

3.50

10.50

Suprafata de teren ce va face
obiectul unei documentatii PUZ in
vederea reglementarii, ulterior
aprobarii prezentei documentatii

Zona mixta cu regim de construire continuu/ discontinuu situata in
afara zonei centrale

Fir de circulatie auto

3.50

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

Constructii existente

M1

S3

Fir de circulatie auto

3.50

2.5% 2.5%

Limita de proprietate anterior PUZ

S9

IV

Fir de circulatie auto

Limita intravilan municipiul Constanta

Zona inafara zonei de studiu
Reglementata prin PUZ aprobat prin HCL 367_2017
INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN SI REGLEMENTAREA
ZONEI DELIMITATA DE DN3C, B-DUL AUREL VLAICU ȘI CALEA
FERATA

cu caracter urban

3.50

Pavele autoblocante
Strat nisip, 10cm
Pamant compactat

Limita amplasament ce a generat P.U.Z., nr. cad 249761 (S= 115982 mp / 11.598ha)

IV

II
S2

Fir de circulatie auto

3.50

Trotuar
1.5%

Limita zona studiata prin PUZ (S= 1640499.88 mp / 164.049ha)

Sa
P.O.T.max. admis = 50%
C.U.T.max. admis = 3.0 mp./ADC
R.h.max = 45.00m

Fir de circulatie auto

3.50

ax drum

IV

Fir de circulatie auto

3.00

LIMITE SI PARCELAR

ax drum

IV

S9

10.00
7.00

ax drum

III
S3

LEGENDA

ax drum

III

Zona mixta cu regim de construire continuu/ discontinuu situata in
afara zonei centrale

6.00
10.50

Circulatie-dublu sens

ax drum

P.O.T.max. admis= 60%
C.U.T.max. admis= 3.0 mp./A.D.C.
R.h.max.= 35.00 m

40.00
24.00
10.50

ax drum

M1

S3

Zona mixta cu regim de construire continuu/ discontinuu si inaltimi
maxime de 55,0 m (de la CTA pana la atic/ cornisa), cu accente de
inaltime, situate in afara zonelor protejate;
P.O.T. max. admis= 60%
C.U.T. max. admis= 4.0 mp./A.D.C.
R.h.max.= 55.00 m.

ax drum

IV

DN3
ratianu

.B
Bulevardul I.C

ax drum

S3

N

ax drum

III

Zona mixta cu regim de construire continuu/ discontinuu situata in
afara zonei centrale

on

Zona mixta cu regim de construire continuu/ discontinuu si inaltimi
maxime de 55,0 m (de la CTA pana la atic/ cornisa), cu accente de
inaltime, situate in afara zonelor protejate;
P.O.T. max. admis= 60%
C.U.T. max. admis= 4.0 mp./A.D.C.
R.h.max.= 55.00 m.

M1
P.O.T.max. admis= 60%
C.U.T.max. admis= 3.0 mp./A.D.C.
R.h.max.= 35.00 m

Fi

lim

M1b

cu caracter urban

all

Ci
mu mitir
nic ul
ipa
l
St
ra
da
Ba
ba
No
v

A4
Zona inafara zonei de studiu
Reglementata prin PUZ aprobat prin HCL 262_2014 HOTARARE
PRIVIND APROBAREA PUZ - INTRODUCERE TEREN DIN
EXTRAVILAN IN INTRAVILAN - CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE
PRESTARI SERVICII SI COMPLEX AGREMENT, INITIATOR
VLASCEANU CORNEL

INTRAVILAN

oM

ro

Vlai
cu

I II
S3

Viv

Met

3C

Zona inafara zonei de studiu
Reglementata prin PUZ aprobat prin HCL 321_2011 HOTARARE
DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC
ZONAL INTRODUCERE TEREN DIN EXTRAVILAN IN INTRAVILAN,
PENTRU CONSTRUIRE COMPLEX DE DEPOZITARE SI
DESFACERE MARFURI GENERALE, PARCELA A 606/2, TEREN IN
SUPRAFATA TOTALA DE 45000MP, PROPRIETATEA SC
EXCLUSIV ENB ALIMENT SRL

INCADRARE IN ZONA
DN

IV
S9

INCADRARE IN PLANURI ANCPI - SURSA GEOPORTAL

ELABORARE P.U.Z. INTRODUCERE TERENURI IN
INTRAVILAN, REGLEMENTARE SI URBANIZARE ZONA
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S3

II
S1

INTRAVILAN

Bulevardul Aurel Vlaicu
parcela cu nr. cad. 205873
drum de exploatare 659/23
parcela cu nr. cad. 248450
parcela cu nr. cad. 243194
parcela cu nr. cad. 245789
parcela cu nr. cad. 218458
parcela cu nr. cad. 216197
parcela cu nr. cad. 247367
parcela cu A 626/9
Drum DN 3C
Drum DE 634/2
Drum DE 618
Drum DE 615
Canal CN 130
parcela cu A 113
Drum DE 106
Drum DE 633

VECINĂTĂȚI PARCELA CE A GENERAT P.U.Z.:
- LA SE: Drum de exploatare DE 633 - propus
spre modernizare prin HCL 367_2017
- LA SV: Parcela cu nr. cad. 210991
- LA NE: Parcela cu nr. cad. 214609
- LA NV: Drum de exploatare

firme, servicii pentru

proiectare, cercetare,

- Servicii sociale, lacasuri de cult;
- Comer
tul;
(
- Depozitare (sub forma de func
iilor construc
- Reprezenta
, service auto;
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Volumul II
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
1. GENERALITĂŢI
1.1. DATE GENERALE PROIECT
1.1.1. Denumirea obiectului de investiţii
“ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN,
REGLEMENTARE ȘI URBANIZARE ZONĂ”
1.1.2. Amplasamentul pentru care se inițiază P.U.Z.-ul
Extravilan Constanta, zona Anadalchioi, sola 68
Parcela A641/2/2, Lot2 si Parcela A641/3, Lot 1
Parcela A641/3, Lot2; Parcela A641/3, Lot 3
Parcela A641/5, Lot1; Parcela A641/5 Lot2
Parcela A641/3, Lot4; Parcela A641/4

NR.CAD. 249761
– conform act de alipire nr. 3862 / 23.11.2018

Zona studiată în cadrul documentației de tip P.U.Z. însumează o suprafață de 164.049 ha.
1.1.3. Titularul investiţiei
S.C. ISARAN GREEN S.R.L.
1.1.4. Elaboratorul documentaţiei
S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. - CONSTANȚA
tel: 0723.171.168 / 0743.904.204
1.1.5. Proiectant de specialitate – urbanism și șef de proiect
Urb. Alexandru Băjenaru
1.1.6. Faza proiect
P.U.Z. preliminar
1.1.7. Număr proiect
196/ 2018
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1.2. CADRUL LEGAL DE ELABORARE A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

-

-

-

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 Constanța, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
nr.653 din 24.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin H.C.L. nr.327 din 18.12.2016
Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare,
precum şi Ordinul M.L.P.A.T. 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.T. 49/1998 - Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane;
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.M. nr.260/11.11.2010 privind aprobarea Regulamentului de signalistică şi publicitate la nivelul
minicipiului Constanţa;
H.C.L. nr.113/2017 -Regulamentului privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pt. lucrările de
construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța;
H.C.J.C. nr.152/2013 - Regulamentului 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;
PLANURI URBANISTICE ZONALE si de DETALIU aprobate din zona:
1
333_2002
PUD
PUD - "UNITATE DE PRODUCTIE SI SERVICII AGRICOLE",
TEREN IN SUPRAFATA DE 1 HA, PARCELA A 605/5 SITUAT IN
EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI CONSTANTA, TEREN
PROPRIETATE "MICROPLASMA" SRL
2
216_2005
HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE
INCHIRIERE SI INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA ALE
UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE
LOCUINTA
3
602_2005
PUD
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC
DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL P+1E – ATELIER
REPARATI UTILAJE AGRICOLE, VULCANIZARE, DEPOZIT SI
BIROURI, PARCELA A 605/5/1/1/2, TEREN IN SUPRAFATA DE
10 000 MP, PROPRIETATE SC ALIS SRL
4
26_2006
PUD
CONSTRUIRE REMIZA AGRICOLA SI CORP ADMINISTRATIV
PARTER, EXTRAVILAN PARCELA A 612/1, TEREN IN
SUPRAFATA DE 4500 MP, PROPRIETATE MILEA MIHAIGABRIEL SI NICOLETA-OLGA, MILEA VASILICA

2

5

286_2006 –
modificare
HCLM
380_2005

PUZ
Aurel
Vlaicu

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANSTIC
ZONAL - BULEVARDUL AUREL VLAICU SI A
REGULAMENTUTUI AFERENT, MUNICIPIULUI CONSTANTA

6

473_2006

PUD

7

546_2006

PUD

8

291_2007

PUD

9

283_2009

PUZ

CONSTRUIRE COMPLEX AGRICOL, extravilan, parcela A
663/13, teren in suprafata de 4500 mp, proprietate Cocor
Nicolae si Dumitra
CONSTRUIRE COMPLEX AGRICOL, extravilan, parcela A
663/13, teren in suprafata de 4500 mp, proprietate Cocor
Nicolae si Dumitra
CONSTRUIRE HALA UTILAJE AGRICOLE, extravilan , parcela
A 604/3/2/1, teren in suprafata de 3000 mp, proprietate SC
VICOMIMPEX SRL
TRECERE TEREN DIN EXTRAVILAN IN INTRAVILAN SI
CONSTRUIRE IMOBIL D+P+1E-HALA DEPOZITARE SI
BIROURI , PARCELA A 663/1/2 TEREN IN SUPRAFATA DE
3166MP, PROPRIETATE MACARIE ION
INTRODUCERE TEREN DIN EXTRAVILAN IN INTRAVILAN
PENTRU CONSTRUIRE PARC AUTO-EXPO,
SHOWROOM,SPALATORIE SI SERVICE AUTO, COMERT,
ALIMENTATIE PUBLICA SI DEPOZIT DJ 156, PARCELA 606/8
SI 606/9, TEREN IN SUPRAFATA DE 39500 MP,
PROPRIETATE SC ASOCIATII SRL
PUZ-HALA REPARALII UTILAJ AGRICOL, TEREN ÎN
SUPRAFANA DE 3500 MP, SITUAT IN EXTRAVILANUL
MUNICIPIULUI CONSTANNA, PARCELA A 663/4/2/2/1/1,
PROPRIETATE SC TOM SI JERRY OSTROV FILIALA
CONSTANLA SRL
HOTARÂRE PRIVIND PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI
PLAN URBANISTIC ZONAL – TRECERE TEREN DIN
EXTRAVILAN IN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII
IMOBIL PARTER-HALA UNELTE SI UTILAJE CONSTRUCTII,
TEREN STUDIAT ÎN SUPRAFATA DE 5100MP, DIN CARE
PARCELA A663/11 LOT 8 IN SUPRAFATA DE 4303 MP ESTE
PROPRIETATE VANGHELICI APOSTOL SI KATI;
HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI
URBANISTIC ZONAL INTRODUCERE TEREN DIN
EXTRAVILAN IN INTRAVILAN, PENTRU CONSTRUIRE
COMPLEX DE DEPOZITARE SI DESFACERE MARFURI
GENERALE, PARCELA A 606/2, TEREN IN SUPRAFATA
TOTALA DE 45000MP, PROPRIETATEA SC EXCLUSIV ENB
ALIMENT SRL
INTRODUCERE TEREN DIN EXTRAVILAN IN INTRAVILAN SI
LOTIZARE, SOLA 62 PARCELA A 612/4; SOLA 72 PARCELA A
672/33 SI PARCELA A 672/45, TEREN ÎN SUPRAFATA DE
45350 MP, PROPRIETATEA NUMITULUI CRESU COSMIN;

10 21_2010

PUZ

11 183_2010

PUZ

12 173_2011

PUZ

13 321_2011

PUZ

14 167_2012

PUZ

3

15 168_2012

INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN SI LOTIZARE ÎN
VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU REZIDENTIAL CU
DOTARI SPORTIVE SI DE AGREMENT, PARCELA A 641/1, LOT
1/1/2, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 34000 MP, PROPRIETATE
BODNARIUK IOANA MARIN;
16 262_2014
PUZ
HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ - INTRODUCERE
TEREN DIN EXTRAVILAN IN INTRAVILAN - CONSTRUIRE
HALA DEPOZITARE PRESTARI SERVICII SI COMPLEX
AGREMENT, INITIATOR VLASCEANU CORNEL
17 264_2014
PUZ
INTRODUCERE TEREN DIN EXTRAVILAN IN INTRAVILAN,
CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI HALA MICA PRODUCTIE
- INITIATOR POPA MARCELA
SOLA 62, PARCELA A612/2/3
18 367_2017
PUZ
PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE
Orhan
TEREN ÎN INTRAVILAN ȚI REGLEMENTAREA ZONEI
DELIMITATA DE DN3C, B-DUL AUREL VLAICU ȘI CALEA
FERATA, INITIATOR APTI ORHAN
Documentația s-a elaborat 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.
2.

PUZ

PRECIZĂRI, DETALIERI ŞI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI
GENERAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTULUI LOCAL ŞI LA
AUTORIZAREA EXECUTARII CONSTRUCŢIILOR

2.1. DISPOZIŢII GENERALE
ARTICOLUL 1
ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
(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, respectiv în intravilan şi extravilan, delimitată de Bulevardul Aurel Vlaicu, DN
3C Constanta-Ovidiu și terenuri proprietate privată a persoanelor fizice/ juridice.
(2) Regulamentul local de urbanism aferent documentaţiei “ELABORARE PLAN URBANISTIC
ZONAL - PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN, REGLEMENTARE ȘI URBANIZARE ZONĂ”
avizată şi aprobată de către Consiliul local al municipiului Constanţa conform prevederilor legale în
vigoare, va deveni instrumentul de reglementare urbanistică al Primăriei 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.
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ARTICOLUL 2
DOMENIUL DE APLICARE
(1) Prevederile prezentului Regulament local de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile
în limitele Planului urbanistic zonal (P.U.Z.), 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) Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal (P.U.Z.), 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 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.
(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.
(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.
(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.
(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.
(7) Derogări de la prevederile prezentului regulament.
Derogările, respectiv modificarea condiţiilor de construire: funcţiuni admise, regim de construire,
înălţime maximă admisă, distanţe minime faţă de limitele parcelei, P.O.T., C.U.T., sunt admise numai
în următoarele situaţii:
- condiţii dificile de fundare probate prin concluziile studiului geotehniccare conduc la solutii de
amplasare si configurare a constructiilor care nu se inscriu in prevederile prezentului regulament
(retrageri de siguranta fata de constructii vecine, aliniere, subzidiri, etc);
- dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se înscriu în prevederile regulamentului;
- obiective cu destinaţii semnificative pentru municipiul Constanţa sau care sunt propuse pe
amplasamente reprezentative în configuraţia urbană locală.
Modalităţile de autorizare în cazul derogărilor sunt următoarele:
- modificări ale distanţelor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei sunt posibile pe baza
unui Plan Urbanistic de Detaliu, insotit de studiul de insorire verificat la cerinta de sanatate, igiena si
mediu si avizat favorabil de Directia de Sanatate Publica, precum si cu acordul unitatii teritoriale de
pompieri;
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- modificări ale funcțiunii, P.O.T. şi/sau C.U.T. și ale înălţimii maxime admise, precum și ale distanţelor
faţă de aliniament sunt posibile pe baza modificării Planului Urbanistic Zonal în integralitatea sa, din
inițiativa și cu finanțarea autorității administrației publice locale.
2.2. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR
2.2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI PROTEJAREA
PATRIMONIULUL NATURAL ŞI CONSTRUIT
ARTICOLUL 3
TERENURI AGRICOLE DIN EXTRAVILAN
(1) Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenuri agricole din extravilan este permisă
pentru funcţiunile şi în condiţiile stabilite de lege
(2)Necesitatea extinderii localităţilor urbane poate conduce la includerea în intravilan a unor suprafeţe
de teren destinate activitătilor agricole din teritoriul administrativ al acestora
(3) Prin prezenta documentaţie terenurile aflate în extravilan din zona studiată sunt introduse în
intravilan conform legilor în vigoare.
(4) Prin prezenta documentaţie terenul ce a generat PUZ-ul va fi introdus în intravilan şi scos din
circuitul agricol conform legilor în vigoare.
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ARTICOLUL 4
TERENURI AGRICOLE DIN INTRAVILAN
(1) 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,
de normele in vigoare şi de prezentul regulament.
(2) De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea condițiilor stabilite pentru
ocuparea raţională a terenurilor, valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnicoedilitare, amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în
ansambluri compacte.
(3) Terenurile introduse in intravilan vor fi scoase din circuitul agricol prin autorizatia de construire,
conform legii, excepţia făcând terenul ce a generat PUZ care va fi scos din circuitul agricol prin
prezenta documentaţie.
2.2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI APĂRAREA INTERESULUI
PUBLIC
ARTICOLUL 5
EXPUNEREA LA RISCURI NATURALE
(1) Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale cu
excepţia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora este interzisă.
(2) În prezentul regulament prin riscuri naturale se înţelege: alunecări de teren, nisipuri mişcătoare,
terenuri mlăştinoase, scurgeri de torenţi, eroziuni, zone inundabile.
ARTICOLUL 6
EXPUNEREA LA RISCURI TEHNOLOGICE
(1) Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice precum şi în zonele de
servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze,
canalizare, căilor de comunicaţie şi altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.
(2) în sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele
industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiaţii, surpări de teren ori poluare
a aerului, apei sau solului.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin.(1) construcţiile şi amenajările care au drept scop prevenirea
riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora
ARTICOLUL 7
ASIGURAREA ECHIPĂRII EDILITARE
(1) Autorizarea executarii constructiilor care, prin dimensiunile si destinatia lor, presupun cheltuieli de
echipare edilitara ce depasesc posibilitatile financiare si tehnice ale administratiei publice locale ori
ale investitorilor interesati sau care nu beneficiaza de fonduri de la bugetul de stat este interzisa.
(2) Autorizarea executarii constructiilor poate fi conditionata de stabilirea, în prealabil, prin contract, a
obligatiei efectuarii, în parte sau total, a lucrarilor de echipare edilitara aferente, de catre investitorii
interesati.
ARTICOLUL 8
ASIGURAREA COMPATIBILITĂŢII FUNCŢIUNILOR
(1) Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre destinatia
constructiei si functiunea dominanta a zonei, stabilita printr-o documentatie de urbanism, sau daca
zona are o functiune dominanta traditionala caracterizata de tesut urban si conformare spatiala
proprie.
(2) Conditiile de amplasare a constructiilor în functie de destinatia acestora în cadrul zonei studiate
se vor respecta conform prezentului regulament.
7

ARTICOLUL 9
PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI
(1) Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia ca procentul de ocupare a terenului să nu
depăşească limita superioară stabilită prin prezenta documentaţie de urbanism.
ARTICOLUL 10
LUCRARI DE UTILITATE PUBLICA
(1) Autorizarea executarii altor constructii pe terenuri care au fost rezervate în planuri de amenajare
a teritoriului, pentru realizarea de lucrari de utilitate publica, este interzisa.
(2) Autorizarea executarii lucrarilor de utilitate publica se face pe baza documentatiei de urbanism
sau de amenajare a teritoriului, aprobata conform legii.
ARTICOLUL 11
AMPLASAREA PANOURILOR DE AFIŞAJ PUBLICITAR
(1) Autorizarea amplasării de panouri 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.
ARTICOLUL 12
ILUMINATUL ARHITECTURAL
(1) În spațiul public, lumina, forma și culoarea, reprezintă entități spațiale ce se pot sprijini una pe alta,
punând în valoare obiectivul arhitectural.
(2) Iluminatul arhitectural se concentrează pe câteva aspecte fundamentale: aspectul estetic, rolul
funcțional al luminii, eficiența energetică și nu în ultimul rând componenta culturală.
(3) Iluminatul arhitectural se concentrează pe câteva aspecte fundamentale: aspectul estetic, rolul
funcțional al luminii, eficiența energetică și nu în ultimul rând componenta culturală.
(4) În cazul în care prin tema de proiectare sau programul de arhitectură se solicită iluminatul
arhitectural, acesta va fi integrat în proiectul D.T.A.C. și se vor realiza atât pentru autorizarea
construcțiilor noi, cât și pentru autorizarea modificărilor de proiect pentru: supraetajare, extindere,
refațadizare, reabilitare termică a fațadelor.
(5) Admiterea recepţiei va fi condiționată de implementarea și funcționarea iluminatului arhitectural.
(6) Proiectul ce vizează iluminatul arhitectural, anexă la documentația tehnică pentru autorizația de
construire, va identifica posibilitățile, mijloacele, echipamentele, tehnologiile și sistemele care să
conducă la realizarea unui concept modern de iluminat arhitectural și ambiental, ce utilizează aparate
de iluminat cu tehnologie LED, pentru punerea in valoare din punct de vedere ambiental și arhitectural
al imobillui.
(7) Studiul/ proiectul va cuprinde descrierea modului de realizare a intreținerii și menținerii sistemului
de iluminat arhitectural şi va avea următorul conţinut cadru:
1.Piese scrise:
• memoriu tehnic arhitectura și celelate specialități implicate în proiect (instalații electrice, structură,
etc.), care va urmări în funcție de complexitatea proiectului:
• exploatarea și intreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural;
• descrierea modului de implementare a soluției tehnice
2. Piese desenate:
• Planuri, secțiuni caracteristice, faţade și detalii care să ofere informații necesare realizării acestui
proiect în concordanță cu realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie,
cu utilizarea cât mai intensă de surse și corpuri de iluminat performante și fiabile și cu o investitie
minima, reprezinta un criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern și eficient.
• Simulari 3D (pe zi și pe noapte).
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(8) Rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va fi îngropată/ ascunsă
și nu va traversa elementele arhitecturale.
(9) Pentru faţadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un
studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă.
(10) În cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să asigure
o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea şi care să nu deranjeze traficul auto şi pietonal,
reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcţiei sau firmei.
(11) Firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului.
(12) Firmele iluminate amplasate la mai puţin de 50 metri de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile
specifice acestora şi nici lumină intermitentă.
(13) Proiectul de iluminat arhitectural va fi supus avizarii comisiei tehnice de urbanism si amenajarea
teritoriului din cadrul primariei municipiului Constanta
3. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR
3.1. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII
ARTICOLUL 13
ORIENTAREA FATA DE PUNCTELE CARDINALE
(1) Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea recomandărilor de orientare faţă de
punctele cardinale specificate în anexa 3 la Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G. nr.
525/1996, cu modificările ulterioare.
ARTICOLUL 14
AMPLASAREA FATA DE DRUMURI PUBLICE
(1) 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.
(2) În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înţelege ampriza, fâşiile de
siguranţă şi fâşiile de protecţie.
(3) 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
tehnico-edilitare, inclusiv pentru traversarea de către acestea a drumurilor publice, se execută în
varianta de amplasare subterană, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare.
(4) Autorizarea executarii constructiilor este permisa, cu respectarea zonelor de protectie a drumurilor
delimitate conform legii.
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ARTICOLUL 15
AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT
(1) 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;
 depășirea aliniamentului cu trepte de acces în clădire sau alte reliefuri ale faţadelor până la
înălţimea de 3 metri de la cota trotuarului amenajat este interzisă;
 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;
 se vor respecta retragerile din prezentul regulament.
ARTICOLUL 16
AMPLASAREA ÎN INTERIORUL PARCELEI
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă:
 distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, se vor realiza
conform Codului Civil actualizat si conform prezentului regulament, avand in vedere respectarea
prevederilor O.M.S. nr. 119/2014, modificat și completat prin Ordin 994/2018, 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.
(2) 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 retragerii față de limitele laterale
și posterioare ale parcelei, modul de ocupare al terenurilor).
3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII
ARTICOLUL 17
ACCESE CAROSABILE
(1) 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.
(2) Numărul şi configuraţia acceselor se determină conform anexei nr. 4 la Regulamentul general de
urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare și conform H.C.L. 113/ 2017 Regulamentului privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și
amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța, articolul 19 - articolul 20 - articolul 21.
(3) Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de
construire, eliberate de administratorul acestora;
ARTICOLUL 18
ACCESE PIETONALE
(1) Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se
asigură acces pietonal pentru fiecare construcție, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.
(2) În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se întelege caile de acces pentru pietoni, dintrun drum public, care pot fi: trotuare, strazi pietonale, piete pietonale, precum si orice cale de acces
public pe terenuri proprietate publica sau, dupa caz, pe terenuri proprietate privata grevate de
servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.
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(3) Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât sa permita circulatia persoanelor cu handicap si
care folosesc mijloace specifice de deplasare.
3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO - EDILITARĂ
ARTICOLUL 19
RACORDAREA LA REŢELELE PUBLICE DE ECHIPARE EDILITARĂ
EXISTENTE
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi
consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi de energie electrică.
(2) 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;
(3) Se va urmări limitarea la maximum 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 invelitori 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;
(4) Parcelele vor dispune de o platformă sau de un spaţiu interior destinată 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;
(5) Se interzice dispunerea vizibilă pe fatadele constructiilor, a aparatelor de aer condiţionat, cablurilor
şi antenelor TV sau de satelit la nivel pietonal. 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.
ARTICOLUL 20
REALIZAREA DE REŢELE EDILITARE
(1) Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către
investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile legii.
(2) Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta în întregime de
investitor sau de beneficiar.
(3) Lucrările efectuate, indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea publică.
(4) 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 în 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 tehnico-edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare
nedistructive, respectiv markeri, pentru repararea operativă a poziţiei reţelelor edilitare în plan
orizontal şi vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenţie la acestea;
(2) 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.
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Lucrările de construcţii pentru realizarea/ extinderea reţelelor edilitare se execută, 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. 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.
3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNILE TERENURILOR ȘI A CONSTRUCȚIILOR
ARTICOLUL 21
PARCELAREA
(1) În accepţiunea art. 30 al HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare,parcelarea este operaţiunea
de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate, în vederea realizării de noi
construcţii. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelării şi
executarea construcţiilor cu condiţia adoptării de soluţii de echipare colectivă care sa respecte
normele legale de igienă şi de protecţie a mediului.
(2) Pe aceste loturi se pot autoriza lucrări de refuncţionalizare, reconfigurare, reparaţii, consolidare și
supraetajare a clădirilor existente, cu respectarea P.O.T. și C.U.T. maxim admise, precum și a
regimului de înălțime maxim aprobat prin prezentul regulament.
(3) Pentru divizarea in mai mult de 3 parcele este necesara elaborarea unei documentatii urbanistice
de tip Plan Urbanistic Zonal.
ARTICOLUL 22
ÎNĂLŢIMEA CONSTRUCȚIILOR
(1) Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălţimii maxime admise și a modalității
de calcul conform prezentului regulament.
(2) Înălţimea maximă se măsoară între teren (în situaţia anterioară lucrărilor de terasament) şi cornişă
sau limita superioară a parapetului terasei.
(3) Înălțimea în metri a 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.
(4) Este permisă adaptarea şi/sau suplimentarea numărul de niveluri recomandate al construcției cu
condiţia să nu se depășească regimul maxim (în metri) de înălțime al U.T.R.-ului în care se încadrează
terenul pe care se propune realizarea construcției.
(5) În condițiile în care caracteristicile geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri /
demisoluri. Numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcţie de necesităţile tehnice
şi funcţionale ale construcțiilor.
(6) 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 condiții:
- pentru zona casei scării și liftului;
- pentru echipamente, dotări tehnice;
- înălțimea maximă a etajului tehnic va fi minim egală cu înălțimea etajului curent;
- retragerea față de atic a etajului tehnic va fi minimum egală cu înălțimea acestuia.
(7) 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.
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ARTICOLUL 23
ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR
(1) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine
funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor
care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei
şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.
3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI
ARTICOLUL 24
PARCAJE
(1) Autorizarea executării construcţiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor
necesare conform Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare
pentru lucrări de construcţii şi amenajări autorizate pe raza municipiului Constanţa aprobat
prin H.C.L. nr. 113 din 27.04.2017.
(2) Parcajele la sol vor dispune de spatii verzi astfel incat la cca. 4 locuri de parcare sa se situeze un
arbore/ arbust in proximitatea acestora.
ARTICOLUL 25
SPAŢII VERZI ŞI PLANTATE
(1) 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 suprafeţelor minime de spaţii verzi şi a numărului minim de arbuşti,
arbori, plante decorative şi flori aferente construcţiilor realizate pe teritoriul administrativ al
judeţului Constanţa.
ARTICOLUL 26
ÎMPREJMUIRI
(1) În conditiile prezentului regulament, este permisa autorizarea urmatoarelor categorii de
împrejmuiri:
a) împrejmuiri opace, necesare pentru protectia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii
functionale, asigurarea protectiei vizuale;
b) împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitarii parcelelor aferente cladirilor
si/sau integrarii cladirilor în caracterul strazilor sau al ansamblurilor urbanistice.
(2) Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune acelorasi exigente ca si în cazul
aspectului exterior al constructiei.
4. ZONIFICARE FUNCTIONALĂ
4.1. 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.
Astfel, în condițiile în care prin schimbarea unuia dintre cei parametri, în urma căreia se modifică
prevederile prezentului regulament și este necesară încadrarea terenului în altă zonă de
reglementare, este permisă elaborarea unei noi documentații urbanistice de tip Plan Urbanistic Zonal
(P.U.Z.).
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4.2. 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.
4.3. UNITĂŢI SI SUBUNITĂŢI FUNCŢIONALE
Teritoriul studiat prin prezenta documentaţie de urbanism, în suprafaţă de 1640499.88 mp. (164.049
ha.), a fost împărţit, în baza considerentelor mai sus prezentate, în următoarele zone de
reglementare:
1. Zona de locuire (L) din cadrul zonei de studiu, se compune din următoarele subzone:
-L1 - Subzona locuinţe individuale/ cuplate/ înşiruite şi colective mici şi medii
-L2 - Subzona de locuire colectivă
2. Zona mixtă (M) din cadrul zonei de studiu, se compune din următoarele subzone:
-M1 - Subzona mixtă cu regim de construire continuu/ discontinuu situată în afara zonei
centrale
-M2 - Subzona mixtă situată de-a lungul unor artere importante de circulație cu clădiri având
regim de construire continuu/ discontinuu
3. Zona comercială de servicii şi activităţi dedicate polului terţiar, cu dotări şi echipamente
publice (ZC) din cadrul zonei de studiu, se compune din următoarele subzone:
-ZCa - Subzona comercială de servicii şi activităţi dedicate polului terţiar, cu dotări şi
echipamente publice
-ZCb - Subzona locuinţe colective cu spaţii comerciale, servicii, activităţi dedicate polului
terţiar, dotări şi echipamente publice
4. Zona echipamente şi dotări publice urbane de interes municipal (ZE)
5. Zona spaţii verzi şi funcţiuni de loisir şi / sau activităţi de joc/sport (V)
6. Zona cu destinație specială (S) din cadrul zonei de studiu, se compune din următoarele
subzone:
-Sa - Subzona cu destinație specială cu caracter urban
-Sb - Subzona cu destinație specială cu caracter urban în care predomină funcţiunea de
locuire / cazare
5. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE PROPUSE
5.1. GENERALITĂȚI – CARACTERUL ZONEI STUDIATE
L - ZONA DE LOCUIRE
Zona se compune din diferite tipuri de ţesut urban (subzone) ce vor asigura necesităţile funcţionale
şi spaţial configurative ale zonei în care se încadrează, iar pe de altă parte vor asigura calitatea locuirii
la standarde înalte, 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 (L) din cadrul zonei de studiu, se compune din următoarele subzone:
-L1 - Subzona locuinţe individuale/ cuplate/ înşiruite şi colective mici şi medii
-L2 - Subzona de locuire colectivă
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M - ZONA MIXTĂ
Zona se caracterizează printr-o mare flexbilitate în acceptarea diferitelor funcțiuni de interes general
și public, formând în mod continuu linearități comerciale și de servicii de-a lungul arterelor principale
și segmente de linearități formate din diverse categorii de activități comerciale, servicii, birouri și de
producție concretă și abstractă, în lungul principalelor artere de penetrație în oraș și al inelelor
exterioare de circulație. Totodată, zona mixtă prelungește principalii poli urbani, conturează mai
puternic punctele de concentrare a locuitorilor (zone de activități etc.).
Zona mixtă (M) din cadrul zonei studiate, se compune din următoarele subzone:
-M1 - Subzona mixtă cu regim de construire continuu/ discontinuu situată în afara zonei centrale
-M2 - Subzona mixtă situată de-a lungul unor artere importante de circulație cu clădiri având regim
de construire continuu/ discontinuu
ZC - ZONA COMERCIALĂ DE SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI DEDICATE POLULUI TERŢIAR, CU
DOTĂRI ŞI ECHIPAMENTE PUBLICE
Zona se caracterizează printr-o diversificare şi concentrare a funcţiunilor complementare zonei de
locuit, realizând tranziţia spre alte tipuri de zone funcţionale ( zona mixtă, zona dotări şi echipamente
de interes municipal)
Zona ZC din cadrul zonei studiate, se compune din următoarele subzone:
- ZCa - Zona comercială de servicii şi activităţi dedicate polului terţiar, cu dotări şi echipamente publice
- ZCb - Zona locuinte colective şi comercială de servicii şi activităţi dedicate polului terţiar, cu dotări
şi echipamente publice
ZE - ZONA DOTARI SI ECHIPAMENTE PUBLICE URBANE DE INTERES MUNICIPAL
Zona conţine noi nuclee strategice de dezvoltare a municipiului situate în afara zonei centrale, care
vor putea conferi un nou prestigiu, o echilibrare funcţională şi noi calităţi estetic-configurative, în
condiţiile unei oferte diversificate şi imediat accesibile investitorilor.
V - SPATII VERZI SI FUNCTIUNI DE LOISIR SI/SAU ACTIVITATI DE JOC/SPORT
Zona cuprinde spaţii verzi publice cu acces nelimitat, spaţii pentru sport în aer liber şi agrement, spaţii
plantate de protecţie şi petrecere a timpului liber în imediata apropiere a zonelor de locuit.
S - ZONĂ CU DESTINAȚIE SPECIALĂ CU CARACTER URBAN
Zona se dezvoltă pe terenuri ce aparţin MAI / MAPN iar autorizarea construcţiilor se va face cu
respectarea normelor specifice si cu avizele ministerelor tutelare, conform legilor in vigoare.
5.2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ A UNITĂȚILOR TERITORIALE DE REFERINȚĂ PROPUSE
5.2.1. UTILIZĂRI ADMISE
 L1 - SUBZONA LOCUINŢE INDIVIDUALE/ CUPLATE/ ÎNŞIRUITE ŞI COLECTIVE MICI ŞI MEDII
- locuinte individuale izolate, cuplate şi înşiruite;
- locuinte colective cu maxim 8 apartamente la scara;
- funcțiuni complementare locuirii precum servicii, alimentație publică, comerț cu amănuntul,
birouri, amenajări sportive şi de agrement;
- amenajari aferente locuintelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje,
spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, imprejmuiri.
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 L2 - SUBZONA DE LOCUIRE COLECTIVĂ
- locuințe colective în proprietate de standard ridicat (cu referire la suprafetele utile ale incaperilor
de locuit, a finisajelor puse in opera, acces facil la spatii verzi cu amenajare peisagistica
deosebita cat si la functiuni complementare locuirii);
- la nivelul demisolului şi parterului se pot amenaja servicii, activități comerciale, alimentație
publică, parcări;
- amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje la sol/
subterane/ supraterane multietajate, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, spații pentru
sport și recreere (eventual piscină descoperită), construcții pentru echiparea tehnică.
 M1 - SUBZONA MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU/ DISCONTINUU SITUATĂ ÎN
AFARA ZONEI CENTRALE
- Instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, local și de cartier;
- Sedii/ birouri ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare,
expertizare, consultant în diferite domenii și alte servicii profesionale;
- Servicii sociale, lacasuri de cult;
- Sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;
- Comerț cu amănuntul;
- Funcţiuni medicale (construcţii de sănătate) şi spaţii complementare
- Depozitare (sub forma de funcțiune complementară destinațiilor construcțiilor ce o necesită;
- Hoteluri, agenții de turism;
- Restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;
- Locuințe colective;
- Locuinte individuale izolate, cuplate şi înşiruite;
- Sport și recreere în spații acoperite;
- Reprezentață auto multi-marcă, service auto;
- Parcaje subterane, la sol și multietajate;
- Spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;
- Spații plantate – scuaruri, grădini;
 M2 - SUBZONA MIXTĂ SITUATĂ DE-A LUNGUL UNOR ARTERE IMPORTANTE DE
CIRCULAȚIE CU CLĂDIRI AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU/ DISCONTINUU
- Instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, local și de cartier;
- Sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare,
consultant în diferite domenii și alte servicii profesionale;
- Servicii sociale, colecte și personale, lacasuri de cult;
- Sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;
- Comerț de tip mall;
- Comerț de tip hypermarket;
- Depozitare (sub formă de funcțiune complementară destinațiilor construcțiilor ce o necesită);
- Restaurant, baruri, cofetării, cafenele etc.;
- Reprezentată auto multi-marcă, service auto;
- Parcaje subterane, la sol și multietajate;
- Spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;
- Spații plantate – scuaruri, grădini.
- Locuirea (colectiva, individuală, însiruită, cuplata) este permisă în procent de 25%
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 ZCa - SUBZONA COMERCIALĂ DE SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI DEDICATE POLULUI TERŢIAR,
CU DOTĂRI ŞI ECHIPAMENTE PUBLICE
- Institutii, servicii si echipamente publice la nivel de cartier;
- Sedii ale unor companii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare,
agentii imobiliare, consultanta in diferite domenii, alte servicii profesionale;
- Lacasuri de cult;
- Edituri, media;
- Servicii sociale, colective si personale, activitati asociative diverse;
- Centre comerciale, galerii comerciale, comerţ cu obiecte de artă, centre conferinţe, training etc.;
- Cazino, dancing, cinema;
- Depozitare mic-gros pentru aprovizionare la domiciliu si pentru aprovizionarea comertului cu
amanuntul;
- Funcţiuni de turism şi agrement
- Restaurante, cofetării, cafenele, baruri, terase;
- Loisir , spa şi sport in spatii acoperite;
- Parcaje la sol si multietajate, intretinere autovehicule mici;
- Grupuri sanitare publice si anexe necesare pentru gestionarea si intretinerea spatiilor publice.
 ZCb - SUBZONA LOCUINŢE COLECTIVE CU SPAŢII COMERCIALE, SERVICII, ACTIVITĂŢI
DEDICATE POLULUI TERŢIAR, DOTĂRI ŞI ECHIPAMENTE PUBLICE
- Locuințe colective în proprietate de standard ridicat (cu referire la suprafetele utile ale incaperilor
de locuit, a finisajelor puse in opera, acces facil la spatii verzi cu amenajare peisagistica
deosebita cat si la functiuni complementare locuirii);
- Institutii, servicii si echipamente publice la nivel de cartier;
- Sedii ale unor companii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare,
agentii imobiliare, consultanta in diferite domenii, alte servicii profesionale;
- Lacasuri de cult;
- Edituri, media;
- Servicii sociale, colective si personale, activitati asociative diverse;
- Centre comerciale, galerii comerciale, comerţ cu obiecte de artă, centre conferinţe, training etc.;
- Cazino, dancing, cinema;
- Depozitare mic-gros pentru aprovizionare la domiciliu si pentru aprovizionarea comertului cu
amanuntul;
- Funcţiuni de turism şi agrement
- Restaurante, cofetării, cafenele, baruri, terase;
- Loisir , spa şi sport in spatii acoperite;
- Parcaje la sol si multietajate, intretinere autovehicule mici;
- Grupuri sanitare publice si anexe necesare pentru gestionarea si intretinerea spatiilor publice.
 ZE - ZONA ECHIPAMENTE ŞI DOTĂRI PUBLICE URBANE DE INTERES MUNICIPAL
- Instituţii şi servicii publice supramunicipale şi municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale;
- Echipamente publice: crese, gradinite, scoli primare si gimnaziale, licee, învătământ superior şi
de formare continuă, cămine;
- Servicii financiar-bancare şi de asigurări, poşta şi telecomunicaţii (releu infostructură), servicii
avansate manageriale, tehnice şi profesionale (sedii de companii şi firme în clădiri specializate);
- Centre de cercetare-dezvoltare, edituri, servicii pentru media; centre de informare, bibliotecă /
mediatecă; activităţi asociative diverse; servicii profesionale, colective şi personale,
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- Funcţiuni pentru turism, restaurante, cofetării, cafenele, baruri, comerţ, recreere (cazino, dancing,
cinema, centre de recreere,;
- Săli de conferinţe şi expoziţii, pavilioane expoziţionale, funcţiuni culturale
- Sport în spaţii acoperite, sport şi agrement în aer liber, săli de conferinţe, spectacole şi cinema
de diferite capacităţi cu serviciile anexe;
- Locuirea ( colectiva, individuală, însiruită, cuplata) este permisa în procent de 25%
- Unităţi mici şi mijlocii specializate în activităţi de producţie abstractă şi concretă în domenii de
vârf; activităţi manufacturiere şi depozitare mic-gros legate de funcţionarea polului terţiar;
- Parcaje la sol si multietajate, intretinere autovehicule mici;
- Grupuri sanitare publice si anexe necesare pentru gestionarea si intretinerea spatiilor publice.
 V - ZONA SPAŢII VERZI ŞI FUNCŢIUNI DE LOISIR ŞI / SAU ACTIVITĂŢI DE JOC/SPORT
- Spaţii plantate; plantarea se va face predominant cu specii care contribuie la ameliorarea
microclimatului;
- Circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea spaţiilor plantate şi
accesul la activităţile permise;
- Construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale (spaţii pentru spectacole şi biblioteci în aer liber,
pavilioane ) cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activităţi sportive, alimentaţie publică şi
comerţ;
- Adăposturi, grupuri sanitare, spaţii pentru administrare şi întreţinere;
- Parcaje;
- Mobilier urban, amenajări pentru sport, întreținere fizică, joc şi odihnă;
 Sa - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ CU CARACTER URBAN
- Functiuni medicale (de sanatate) si spatii complementare (de invatamant, administrative,
locuinte de serviciu, de cazare, birouri si centre de transfer, inovare, cercetare, spatii
multifunctionale: conferinte, expozitii, heliport, de tratament, de recuperare, etc)
- Functiuni specifice MAI / MAPN ( centre de antrenament, instruire practica, sedii administrative,
locuinte de serviciu) conform normativelor specifice în vigoare
 Sb - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ CU CARACTER URBAN ÎN CARE PREDOMINĂ
FUNCŢIUNEA DE LOCUIRE / CAZARE
- Spatii complementare functiunilor medicale (de invatamant, administrative, locuinte de serviciu,
de cazare, birouri)
- Functiuni complementare activitatilor specifice MAI / MAPN ( sedii administrative, locuinte de
serviciu) conform normativelor specifice în vigoare
5.2.2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI
 L1 + L2
- În cazul existentei echipamentelor publice la parterul şi demisolul blocurilor se recomanda ca
gradinitele, cresele, cabinetele medicale sau funcţiunile medicale sa aiba accese separate de cel
al locatarilor. Pentru crese si gradinite este obligatorie existenta unei suprefete de min. 100 mp.
teren in vecinatate pentru amenajarea ca loc de joaca;
- Se admit spaţii pentru administrarea grupurilor de peste 50 - 70 apartamente proprietate privată,
eventual cu locuinţa administratorului / portarului angajat permanent.
- Lucrări ample de remodelare a fațadelor, accesurilor sau a spațiilor publice pot fi aprobate numai
în condițiile promovării unor proiecte vizând transformarea funcțională a parterului unui întreg
tronson de clădire, respectiv apartamentele deservite de cel puțin o scară comună;
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- Se admit spații destinate exercitării de profesiuni liberale, birouri, cabinete medicale exclusiv la
parterul şi demisolul clădirilor cu condiția ca acestea să nu aducă prejudicii și stânjeniri funcțiunii
rezidențiale.
 M1 + M2
- Funcțiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de
funcționare specific și vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea; se recomandă ca activităţile
în care accesul publicului nu este liber să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii
incluse în zona mixtă şi să nu formeze segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri;
- Pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică;
- Se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanţă mai
mică de 100 metri de clădiri cu functiuni de învăţământ şi de biserici;
- Se va asigura in toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap locomotor;
 ZCa + ZCb
- Se va asigura in toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap locomotor;
- Întrucât realizarea acestor obiective se va derula în timp, se recomandă ca terenul rămas
neafectat în prima etapă de construire şi păstrat în rezervă să fie amenajat sumar ca un spaţiu
plantat accesibil locuitorilor, vegetaţia importantă urmând să facă parte din amenajarea definitivă
a zonei.
 ZE
- Se va asigura in toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap locomotor;
- Se vor asigura circulatii si piatete pietonale precum si scuaruri in pondere de min.10% din
suprafata de teren.
- Pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică;
- Se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanţă mai
mică de 100 metri de clădiri cu functiuni de învăţământ şi de biserici;
 V
- Se admite utilizarea pentru agrement cu condiţia ca activitătile desfăşurate să nu genereze
disconfort pentru locuitorii din zonă
- Se admite utilizarea pentru agrement cu condiţia ca prin dimensionarea şi configurarea spaţiilor
libere fără vegetaţie înaltă să nu fie diminuat efectul de ameliorare a climatului local.
 Sa +Sb
- Fără precizări
5.2.3. UTILIZĂRI INTERZISE
 L1 +L2
- Functiuni comerciale si servicii profesionale care genereaza un trafic important de persoane si
marfuri, au program prelungit dupa orele 22.00, produc poluare;
- Activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5
autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si productie,
prin deseurile produse ori prin programul de activitate;
- Se interzice schimbarea destinației apartamentelor pentru activități generatoare de disconfort
pentru locatari cum ar fi funcțiuni de producție, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfă,
ateliere de reparații;
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- Se interzice schimbarea destinaţiei spaţiilor comune ale imobilelor având funcţiunea de circulaţie
(holuri, accese, culoare, ganguri, curți interioare, casele scărilor, etc.);
- Construcţii provizorii de orice natură;
- Dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura şi deteriorând
finisajul acestora;
- Orice alte funcțiuni ce nu au fost specificate ca utilizări admise sau utilizări admise cu condiționări.
- Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe
parcelele adiacente;
- Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care
împiedica evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice.
 M1 +M2
- Orice alte activităţi care nu corespund caracterului zonei şi prin aceasta prezintă riscul îndepărtării
investitorilor interesaţi;
- Activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
- Construcţii provizorii de orice natură;
- Dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura şi deteriorând
finisajul acestora;
- Depozitare en-gros;
- Orice alte funcțiuni ce nu au fost specificate ca utilizări admise sau utilizări admise cu condiționări.
- Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe
parcelele adiacente;
- Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care
împiedica evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice.
 ZCa + ZCb
- Activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
- Construcţii provizorii de orice natură;
- Dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura şi deteriorând
finisajul acestora;
- Depozitare en-gros;
- Orice alte funcțiuni ce nu au fost specificate ca utilizări admise sau utilizări admise cu condiționări.
- Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe
parcelele adiacente;
- Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care
împiedica evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice.
 ZE
- Orice alte activităţi care nu corespund caracterului zonei şi prin aceasta prezintă riscul îndepărtării
investitorilor interesaţi;
- Activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
- Construcţii provizorii de orice natură;
- Dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura şi deteriorând
finisajul acestora;
- Depozitare en-gros;
- Orice alte funcțiuni ce nu au fost specificate ca utilizări admise sau utilizări admise cu condiționări.
- Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe
parcelele adiacente;
20

- Orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care
împiedica evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice.
 V
- Se interzic orice intervenţii care contravin legilor şi normelor în vigoare;
- Se interzic orice schimbări ale funcţiunilor spaţiilor verzi publice şi specializate;
- Se interzice conversia grupurilor sanitare în spaţii comerciale;
- Se interzice localizarea tonetelor şi tarabelor prin decuparea abuzivă a spaţiilor plantate
adiacente trotuarelor, atât în interior, cât şi pe conturul exterior al spaţiilor verzi.
- Este interzisă amplasarea de obiective şi desfăşurarea de activităţi cu efecte dăunătoare asupra
vegetaţiei şi amenajărilor spaţiilor verzi
- Este interzisă desfăşurarea de activităţi generatoare de disconfort pentru locuitorii din zonă;
- Orice alte funcțiuni ce nu au fost specificate ca utilizări admise sau utilizări admise cu condiționări.
 Sa + Sb
- Orice alte funcțiuni ce nu au fost specificate ca utilizări admise sau utilizări admise cu condiționări.
5.3. CONDIȚII DE AMPLASARE, CONFIGURARE ȘI ECHIPARE A CLĂDIRILOR
5.3.1. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)
Se vor respecta prevederile articolului 21 din prezentul regulament.
Avand in vedere necesitatea realizării de noi circulaţii carosabile şi modernizarea drumurilor existente,
prin prezenta documentatie se propune a se realiza un schimb de terenuri intre domeniul public si
domeniul privat in vederea configurarii profilelor stradale.
Aceste schimburi se vor executa ulterior P.U.Z. prin operatiuni de dezemembrare si/sau alipire fara
restrictii.
Schimbul de terenuri se va realiza avand la baza propunerea din cadrul documentatiei prezente (asa
cum este figurat in plansa de prop rietate asupra terenurilor - situatie propusa) si conform planului
de sistematizare realizat de catre o persoana de specialitate avizata (elaborat ulterior P.U.Z.).
5.3.2. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT
Se vor respecta prevederile articolului 15 din prezentul regulament la care se adaugă prevederile
specifice fiecărei unităţi teritoriale de referintă:
 L1 - SUBZONA LOCUINŢE INDIVIDUALE/ CUPLATE/ ÎNŞIRUITE ŞI COLECTIVE MICI ŞI MEDII
- Se vor avea în vedere distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu;
- Retragerea de la aliniament va fi de minim 3,00 metri;
- În fâşia non aedificandi dintre aliniament şi linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite
nici o construcţie cu excepţia împrejmuirilor, aleilor de acces şi platformelor de maxim 0,40
metri înălţime faţă de cota terenului anterioară lucrărilor de terasament.
 L2 - SUBZONA DE LOCUIRE COLECTIVĂ
- Retragerea de la aliniament faţă de strada cu 4 benzi ( categoria III) şi profilul stradal ilustrat
în secţiunea S5 din plaşa U02 -Reglementări Urbanistice va fi de minim 10,00 metri
- Retragerea de la aliniament faţă de strada cu 4 benzi ( categoria III) şi profilul stradal ilustrat
în secţiunea S4 din plaşa U02 -Reglementări Urbanistice va fi de minim 3,00 metri
- Retragerea de la aliniament faţă de străzile cu 2 benzi ( categoria IV) indiferent de profilul
stradal va fi de minim 3,00 metri
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Se vor avea în vedere distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu;

 M1 - SUBZONA MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU/ DISCONTINUU SITUATĂ ÎN
AFARA ZONEI CENTRALE
- Retragerea de la aliniament faţă de străzile cu 6 benzi ( categoria II) va fi de minim 15,00 metri
- Retragerea de la aliniament faţă de străzile cu 4 benzi ( categoria III) va fi de minim 10,00 metri
- Retragerea de la aliniament faţă de străzile cu 2 benzi ( categoria IV) va fi de minim 5,00 metri
 M2 - SUBZONA MIXTĂ SITUATĂ DE-A LUNGUL UNOR ARTERE IMPORTANTE DE
CIRCULAȚIE CU CLĂDIRI AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU/ DISCONTINUU
- Construcţiile noi se vor retrage de la aliniament faţă de bulevardul Aurel Vlaicu cu minim 30
metri
- Retragerea de la aliniament faţă de DN 3C va fi minim 20 m
- Retragerea de la aliniament faţă de străzile cu 4 benzi ( categoria III) şi cele cu 2 benzi
(categoria IV) va fi de minim 10,00 metri
 ZCa - SUBZONA COMERCIALĂ DE SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI DEDICATE POLULUI TERŢIAR,
CU DOTĂRI ŞI ECHIPAMENTE PUBLICE
- Retragerea de la aliniament faţă de strada cu 4 benzi ( categoria III) şi profilul stradal ilustrat
în secţiunea S5 din plaşa U02 -Reglementări Urbanistice va fi de minim 10,00 metri
- Retragerea de la aliniament faţă de străzile cu 2 benzi ( categoria IV) indiferent de profilul
stradal va fi de minim 3,00 metri
- Se vor avea în vedere distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu;
 ZCb - SUBZONA LOCUINŢE COLECTIVE CU SPAŢII COMERCIALE, SERVICII, ACTIVITĂŢI
DEDICATE POLULUI TERŢIAR, DOTĂRI ŞI ECHIPAMENTE PUBLICE
- Retragerea de la aliniament faţă de străzile cu 2 benzi ( categoria IV) indiferent de profilul
stradal va fi de minim 3,00 metri
- Se vor avea în vedere distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu;
 ZE - ZONA ECHIPAMENTE ŞI DOTĂRI PUBLICE URBANE DE INTERES MUNICIPAL
- Retragerea de la aliniament faţă de străzile cu 4 benzi ( categoria III) va fi de minim 10,00 metri
- Retragerea de la aliniament faţă de străzile cu 2 benzi ( categoria IV) va fi de minim 5,00 metri
 V - ZONA SPAŢII VERZI ŞI FUNCŢIUNI DE LOISIR ŞI / SAU ACTIVITĂŢI DE JOC/SPORT
- Retragerea de la aliniament indiferent de profilul stradal va fi de minim 3,00 metri
 Sa - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ CU CARACTER URBAN
- Retragerea de la aliniament faţă de străzile cu 6 benzi ( categoria II) va fi de minim 15,00 metri
- Retragerea de la aliniament faţă de străzile cu 4 benzi ( categoria III) va fi de minim 10,00 metri
- Retragerea de la aliniament faţă de străzile cu 2 benzi ( categoria IV) va fi de minim 5,00 metri
 Sb - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ CU CARACTER URBAN ÎN CARE PREDOMINĂ
FUNCŢIUNEA DE LOCUIRE / CAZARE
- Retragerea de la aliniament faţă de străzile cu 4 benzi ( categoria III) va fi de minim 10,00 metri
- Retragerea de la aliniament faţă de străzile cu 2 benzi ( categoria IV) va fi de minim 5,00 metri
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5.3.3. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR
Se vor respecta prevederile articolului 16 din prezentul regulament la care se adaugă prevederile
specifice fiecărei unităţi teritoriale de referintă:

Se va rezerva terenul necesar realizării extinderilor de drum (Suprafețele de teren
reprezentate în planșa aferentă prezentei documentații Plan regim juridic - Situație Propusă, unde
sunt reprezentate în plan extinderile de drum cât și drumurile nou propuse, secțiunile de drum figurate
pe planșa Plan de reglementări urbanistice propuse aferent prezentei documentații);
 L1 - SUBZONA LOCUINŢE INDIVIDUALE/ CUPLATE/ ÎNŞIRUITE ŞI COLECTIVE MICI ŞI MEDII
- construcţiile se vor retrage fată de limita posterioară la minim 3, 00 metri
- fată de limitele laterale construcțiile se vor retrage cu 1/ 2 din înălțimea celei mai înalte
construcții dar nu mai puţin de 3,00 metri
 L2 - SUBZONA DE LOCUIRE COLECTIVĂ
- nu este cazul având în vedere faptul ca terenurile prezintă pe toate laturile aliniament;
 M1 - SUBZONA MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU/ DISCONTINUU SITUATĂ ÎN
AFARA ZONEI CENTRALE
- construcțiile se vor retrage 1/2 din înălțimea celei mai înalte construcții dar nu mai puţin de
3,00 metri față de limitele laterale si posterioare ale parcelei.
- în cazul în care în urma studiului de însorire (întocmit și verificat de către o terță persoană de
specialitate în domeniul proiectării de arhitectură) se asigură respectarea prevederilor O.M.S.
nr. 119/2014, cât și distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe
baza avizului unităţii teritoriale de pompieri, este admisă retragerea construcțiilor 1/3 din
înălțimea celei mai înalte construcții.
 M2 - SUBZONA MIXTĂ SITUATĂ DE-A LUNGUL UNOR ARTERE IMPORTANTE DE
CIRCULAȚIE CU CLĂDIRI AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU/ DISCONTINUU
- se vor retrage cel puțin 3.00 metri față de limitele laterale și/ sau posterioare atâta vreme cât
se respectă prevederilor O.M.S. nr. 119/2014 sau cu acordul proprietarilor, referitoare la
asigurarea condiţiilor de însorire a construcţiilor; și distanţele minime necesare intervenţiilor
în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri;
 ZCa - SUBZONA COMERCIALĂ DE SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI DEDICATE POLULUI TERŢIAR,
CU DOTĂRI ŞI ECHIPAMENTE PUBLICE
- nu este cazul având în vedere faptul ca terenurile prezintă pe toate laturile aliniament;
 ZCb - SUBZONA LOCUINŢE COLECTIVE CU SPAŢII COMERCIALE, SERVICII, ACTIVITĂŢI
DEDICATE POLULUI TERŢIAR, DOTĂRI ŞI ECHIPAMENTE PUBLICE
- nu este cazul având în vedere faptul ca terenurile prezintă pe toate laturile aliniament;
 ZE - ZONA ECHIPAMENTE ŞI DOTĂRI PUBLICE URBANE DE INTERES MUNICIPAL
- construcțiile se vor retrage 1/2 din înălțimea celei mai înalte construcții dar nu mai puţin de
3,00 metri față de limitele laterale si posterioare ale parcelei.
- în cazul în care în urma studiului de însorire (întocmit și verificat de către o terță persoană de
specialitate în domeniul proiectării de arhitectură) se asigură respectarea prevederilor O.M.S.
nr. 119/2014, cât și distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe
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baza avizului unităţii teritoriale de pompieri, este admisă retragerea construcțiilor 1/3 din
înălțimea celei mai înalte construcții.
 V - ZONA SPAŢII VERZI ŞI FUNCŢIUNI DE LOISIR ŞI / SAU ACTIVITĂŢI DE JOC/SPORT
- nu este cazul având în vedere faptul ca terenurile prezintă pe toate laturile aliniament;
 Sa - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ CU CARACTER URBAN
- constructiile se vor retrage minimum 3,00 metri față de limitele laterale și posterioare ale
parcelei, însă prezintă întâietate orice alte specificații conform normativelor de specialitate în
funcție de destinația construcțiilor.
 Sb - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ CU CARACTER URBAN ÎN CARE PREDOMINĂ
FUNCŢIUNEA DE LOCUIRE / CAZARE
- constructiile se vor retrage minimum 3,00 metri față de limitele laterale și posterioare ale
parcelei, însă prezintă întâietate orice alte specificații conform normativelor de specialitate în
funcție de destinația construcțiilor.
5.3.4.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

 L2 - SUBZONA DE LOCUIRE COLECTIVĂ
- Clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea celei mai înalte;
 ZCb - SUBZONA LOCUINŢE COLECTIVE CU SPAŢII COMERCIALE, SERVICII, ACTIVITĂŢI
DEDICATE POLULUI TERŢIAR, DOTĂRI ŞI ECHIPAMENTE PUBLICE
- Clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea celei mai înalte;
- în cazul în care în urma studiului de însorire (întocmit și verificat de către o terță persoană de
specialitate în domeniul proiectării de arhitectură) se asigură respectarea prevederilor O.M.S.
nr. 119/2014, cât și distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe
baza avizului unităţii teritoriale de pompieri, este admisă retragerea la mai puţin de jumătate
din înălțimea celei mai înalte, dar nu mai puţin de 20 m.
Pentru celelalte unităţi teritoriale de referinţă se vor respecta următoarele prevederi:
- Clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea celei mai înalte;
- Distanța se poate reduce la cel puțin 6.00 metri, numai în cazul în care fațadele prezintă
calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte
activități permanente care necesită lumină naturală;
- Distanța dintre clădiri se poate admite mai puțin de jumătate din înălțime, pe baza studiului de
insorire favorabil pentru toate tipurile de functiuni.
5.4. CIRCULAŢII ŞI ACCESURI
5.4.1. ACCESURILE CAROSABILE
Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile
publice( existente sau noi propuse), direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei.
Caracteristicile accesurilor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere
a incendiilor. Numărul şi configuraţia accesurilor se determină conform anexei nr. 4 la Regulamentul
general de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare și conform H.C.L.
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113/ 2017 - Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pt. lucrările de
construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța, articolul 19 - articolul 20 - articolul
21. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire,
eliberate de administratorul acestora;
La care se adaugă specificațiile studiului de circulație și trafic anexat prezentului Plan Urbanistic
Zonal, cu completările de documentații specifice (ulterioare P.U.Z.) pentru realizarea de străzi/
parcaje/ intersecții între anumite categorii de străzi după cum sunt figurate pe planul de reglementări.
5.4.2. ACCESURILE PIETONALE
Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură
acces pietonal pentru constructie, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.
Pentru circulatia pietonala se vor asigura accesuri corespunzatoare din spatiul public pietonal,
dimensionate conform fluxurilor specifice activitatilor desfasurate in constructii.
5.5. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
Numarul minim al locurilor de parcare ce trebuie asigurate se stabileşte în funcţie de destinaţia şi de
capacitatea construcţiei, conform H.C.L. 113/ 27.04.2017 - Regulament privind asigurarea numarului
minim de locuri de parcare pentru lucrarile de constructii si amenajari autorizate pe raza municipiului
Constanta.
5.6. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR
Se vor respecta prevederile articolului 22 din prezentul regulament la care se adaugă prevederile
specifice fiecărei unităţi teritoriale de referintă:
 L1 - SUBZONA LOCUINŢE INDIVIDUALE/ CUPLATE/ ÎNŞIRUITE ŞI COLECTIVE MICI ŞI MEDII
- înălţimea maximă a clădirilor va fi 20,00 metri fiind recomandate maxim D+P+4E niveluri
 L2 - SUBZONA DE LOCUIRE COLECTIVĂ
- înălţimea maximă a clădirilor va fi 40,00 metri fiind recomandate maxim D+P+11E niveluri
 M1 - SUBZONA MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU/ DISCONTINUU SITUATĂ ÎN
AFARA ZONEI CENTRALE
- înălţimea maximă a clădirilor va fi 35,00 metri
 M2 - SUBZONA MIXTĂ SITUATĂ DE-A LUNGUL UNOR ARTERE IMPORTANTE DE
CIRCULAȚIE CU CLĂDIRI AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU/ DISCONTINUU
- înălţimea maximă a clădirilor va fi 40,00 metri

 ZCa - SUBZONA COMERCIALĂ DE SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI DEDICATE POLULUI TERŢIAR,
CU DOTĂRI ŞI ECHIPAMENTE PUBLICE
- înălţimea maximă a clădirilor va fi 70,00 metri fiind recomandate maxim P+M+22E niveluri
- punctual se pot realiza accente până la 100 m
- accentele pot reprezenta maxim 30% din suprafaţa construită a clădirii
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 ZCb - SUBZONA LOCUINŢE COLECTIVE CU SPAŢII COMERCIALE, SERVICII, ACTIVITĂŢI
DEDICATE POLULUI TERŢIAR, DOTĂRI ŞI ECHIPAMENTE PUBLICE
- înălţimea maximă a clădirilor va fi 46,00 metri fiind recomandate maxim P+M+11E niveluri
 ZE - ZONA ECHIPAMENTE ŞI DOTĂRI PUBLICE URBANE DE INTERES MUNICIPAL
- înălţimea maximă a clădirilor va fi 70,00 metri cu accente până la 100 m
- accentele pot reprezenta maxim 30% din suprafaţa construită a clădirii
 V - ZONA SPAŢII VERZI ŞI FUNCŢIUNI DE LOISIR ŞI / SAU ACTIVITĂŢI DE JOC/SPORT
- înălţimea maximă a clădirilor va fi 10,00 metri fiind recomandate maxim P+1E niveluri
 Sa - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ CU CARACTER URBAN
- înălţimea maximă a clădirilor va fi 45,00 metri
 Sb - SUBZONA CU DESTINAȚIE SPECIALĂ CU CARACTER URBAN ÎN CARE PREDOMINĂ
FUNCŢIUNEA DE LOCUIRE / CAZARE
- înălţimea maximă a clădirilor va fi 20,00 metri fiind recomandate maxim D+P+4E niveluri
5.7. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR
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.
- 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;
5.8. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ
5.8.1. 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 maximum a aportului de ape pluviale evacuate în reţeaua publică de
canalizare, la nivel de parcelă. În acest sens, trebuie limitată acoperirea suprafeţelor exterioare
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c)

d)

cu materiale impermeabile (asfalt, beton sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, în
vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural.
Parcelele vor dispune de o platformă sau de un spaţiu interior destinată 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;
Se interzice dispunerea vizibilă pe fatadele constructiilor, a aparatelor de aer condiţionat,
cablurilor şi antenelor TV sau de satelit la nivel pietonal. 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.

5.8.2. 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
în 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 tehnicoedilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv
markeri, pentru repararea 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, 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. 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 și conform specificațiilor instituțiilor
avizatoare și a planșei de propunere pentru reteaua tehnico-edilitara, cat și a studiului de
fezabilitate privind extinderea retelei hidroedilitare, elaborat de S.C. PROING CONSULT S.R.L.
- Conform aviz e-distributie Dobrogea nr. 04364489 din 04.07.2019, amplasamentul propus nu
afecteaza instalatiile S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., în zonă existând reţele electrice ce
permit racordarea noului obiectiv. La lotizare se va tine cont de traseele reţelelor electrice astfel
încât acestea să rămână în domeniu public. Prezentul aviz este valabil doar pentru faza PUZ, pentru
celelalte faze se va reveni cu o noua documentaţie pentru fiecare edificiu în parte.
Astfel autorizația de construire se va elibera cu condiția întocmirii unui studiu de soluție ce va oferi
opțiuni de electrificare a zonei în care se propune edificarea construcției, ce va face parte din
documentația depusă către e-distributie Dobrogea în vederea obținerii avizului de amplasament.
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- Conform aviz DISTRIGAZ SUD REȚELE engie nr. 314.053.190 / 21.06.2019- pe planul de situatie
s-au trasat orientativ componentele sistemului de distributie gaze naturale aflate in exploatarea
societatii. Terenul analizat NU este traversat de rețele de distribuție gaze naturale.
- Conform aviz S.C. RAJA S.A. nr. 781/67276 din 09.08.2019 pe amplasamentul ce face obiectivul
prezentei documentaţii există conductă de distribuţie apa Dn 100 mm AZB şi colectorul menajer Dn
1000mm B în intreţinerea si exploatarea RAJA SA. Condiţiile si specificaţiile ce vizeaza dezvoltarea
alimentarii cu apa si canalizare a viitoarelor obiective din zona studiata pot fi consultate în prezentul
aviz anexat la dosar.
- Conform aviz RCD&RDS nr. 4435 din 07.05.2019 în zona studiată există reţele de telecomunicaţii
aflate în proprietatea societăţii.
- Conform aviz S.C. Telekom Romania Communications S.A. nr. 1033/ 21.06.2019, pîn zona lucrării
propuse există cabluri pozate TC. Telekom este de acord cu prezenta lucrare numai în condiţiile
înteplinirii măsurilor de protejare a reţelelor conform avizului emis.
5.9. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE
Suprafata minima de spatii verzi ce trebuie asigurate se stabileşte în funcţie de destinaţia şi de
capacitatea construcţiei, conform H.C.L. 152/ 22.05.2013 - Hotarare privind suprafetele minime de
spatii verzi si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor
realizate pe teritoriul administrativ a judetului Constanta.
5.10. 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).
NU vor prezenta împrejmuire construcțiile ce prezintă funcțiunea de locuire colectivă parțial
sau în întregime.
5.11. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI
 L1+L2
POT maxim = 50%
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 M1+M2
POT maxim = 60%
 ZCa+ZCb
POT maxim = 60%
 ZE
POT maxim = 60%
 V
POT maxim = 10%
 Sa+Sb
POT maxim = 50%
5.12. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI
 L1
CUT maxim = 2.5 mp./ A.D.C.
 L2
CUT maxim = 3.6 mp./ A.D.C.;
 M1+M2
CUT maxim = 3.0 mp./ A.D.C.;
 ZCa+ZCb
CUT maxim = 4.0 mp./ A.D.C.;
 ZE
CUT maxim = 4.0 mp./ A.D.C.;
 V
CUT maxim = 0.5 mp./ A.D.C.;
 Sa
CUT maxim = 3.0 mp./ A.D.C.;
 Sb
CUT maxim = 2.5 mp./ A.D.C.;

Întocmit,
Arh. Paula Sârbu

Verificat,
Urb.Alexandru BĂJENARU
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