






























































P.U.Z.C.P. STR. DECEBAL, STR. DACIA, STR. RĂSCOALEI 1907, STR. GENERAL MÂNU

POT: 35%-45% 
CUT: 1 -1.38 

RH:P+2E
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POT: 54% 
CUT: 1.62 

RH: P+2E(12,00m)

POT: 35%-45%
CUT: 1 -1.35 

RH:P+2E

POT: 35%-45%
CUT: 1-1.35 

RH:P*2E
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POT: 70% 
CUT: 1.82 

RH: P+3E(15.00m,ZRL2b
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POT: 70% 
CUT: 1.02 

RH: P*3E (15,00m)

POT: 70% 
CUT: 1.82 

RH: P+3E (15,00m)

POT: 35%-4S% 
CUT: 1 -1.38 

RH:P+2E

Zona studiata, sa incadreaza conform Direcției judetor.o pentru cultura si 
patrimoniu national Constanta, in zona construita protejata 3 - Sit Urban: 
CT-ll-S-B-02842.
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Limite sl parcelar
n?; ^3 Localizare zona studiată In cadrul documentație! actuale de tip P UZ C P
*—------~ S. » 3.100 mp. (oonf. ridicării topografice)

□ Localizare teren ce a generat documentația actuală de tip 
P.U.Z.C.P.
S. « 159.00 mp. (conf. acte); 160.00 mp. (conf măsurător )

|mnm( Limita U.T.R. conf. P.U.G.M.C. aprobat, fn vigoare 

Limite de proprietate

Limite de proprietate parcelă de colt 

h" ■"( Limită U.T.R propus în cadru; documentației actuale

Regim de aliniere față de stradă-'alinlament propus

Contur indicativ al construcțiilor

] Teren în proprietate privată a persoanelor fiz.ce,' juridice 

Denumire U.T R.-uri conf. P.U.G.M.C. aprobat 

Denumire U.T.R propus

ZRL2b

t-zp
Zonificare funcțională

Circulații plotonale 

Circulații carosabile
| ~ [ Zonă locuințe individuale, corective și funcțiuni complementare locuirii cu

maxim P+2E, în interiorul zonei studiate
| | Zonă locuințe individuale, colective și funcțiuni complementare locuirii cu

maxim P*3E situate po parcele de colț. fn interiorul zonei studiate 

Clădiri exlstento cu valoare ambientală

în zona studiată în cadrul documentației actuale de tip 
P.U.Z.C.P. șl a Studiului Istoric și de morfologie a parcelarului, aferent 
elaborării documentației actuale, au fost identificate evoluția tipologiei 
parcelarului și a arhitecturii zonei. Prescripțiile Studiului istoric și de 
morfologie a parcelarului au fost luate în considerare în elaborarea 
reglementărilor asupra zonei studiate, coroborat cu situația existentă și 
tendința de dezvoltare atât din imediata vecinătate a zonei studiate, 
cât și exterioară acesteia.

în planul de fată sunt marcate clădirile cu valoare ambientală 
identificate conform Studiului istoric și de morfologie a parcelarului și a 
avizului nr. 2082/Z din data de 19.12.2018, emis de Direcția 
Județeană pentru Cultură.

Principiile ce au stat la baza reglementărilor actuale sunt 
evoluția tipologiei parcelarului șl situația actuală a fodului construit.

DATE IDENTIFICARE TEREN CE A GENERAT P.U.Z.C.P.:
- Adresă: Str. General Mânu. nr.34:
• N.C.: 223079;
• Suprafață teren conform acte;159,90 mp.;
- Suprafață teren conform măsurători: 160,00 mp.;
- Terenul este încadrat conform extrasului C.F. în categoria de 

folosință „curți construcții’.

VECINĂTATEA TERENULUI CE A GENERAT DOCUMENTAȚIA

- NV: Proprietate privată, str. General Mânu nr. 36;
- NE; Proprietate privată, str. Dacia 12B:
- SV: str. General Mânu;
- SE: str. Dacia.

VECINĂTATEA ZONEI STUDIATE:
• NV: str. Decebal (dublu sens);
- NE: str. Răscoalei din 1907 (dublu sens);
- SV: str. General Menu (sens unic);
- SE: str. Dacia (sens unic).

CREȘTERE P.O.T sl C.U.T. *20% 
P.O.T.max.» 45%->M% (creștere 20%) 
C.U.Tjnax.» 1,35->1.82 (creștere 20%)
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Prin prezenta documentație de tip P.U.Z.C.P. se reglementează terenurile în proprietate 
publică/ privată, cu încadrarea lor in noua subzonă de reglementare L2p • ZONA LOCUINȚE 
INDIVIDUALE ȘL COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2-3E ȘL FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
LOCUIRII, SITUATE IN ZONE PROTEJATE, cu următoarele condiționări și Indicatori urbanistici, 
după cum urmează:
Utilizări admise:
- locuințe Individuale cu maxim P+2-3 niveluri în regim de construire înșiruit, cuplat sau Izolat;
- locuințe colective mici cu maxim 2 apartamente pe nivel;
- funcțiuni medicale/ de sănătate;
- funcțiuni complementare locuirii: parcare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fara 
nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura etc.), servicii 
comerciale/ personale în limita a maxim 25% din A.C..
Utilizări admise cu condiționări:
- se admite mansardarea clădirilor, numai cu încadrarea în C.U.T. maxim propus prin prezenta 
documentație și fără depășirea înălțimii maxime admise. în funcție de zona de reglementare din 
cara construcția face parte (12,00m/parcele de colț - 15,00m), în limita a maxim 60% din 
suprafața etajului inferior.
Utilizări interzise:
funcțiuni complementare locuirii ce generează un trafic important de persoane si mărfuri si au 
program prelungit după orele 22:00 șl/sau 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 producție, 
prin deseurlle produse ori prin programul de activitate;
anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta;
depozitare en gros;
depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane;
depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe Inflamabile sau toxice;
activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile 
publice;
autobaze, statii de intretinere sl spălătorii auto;
orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 
împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice;
orice alte funcțiuni ce nu sunt specificate ca UTILIZĂRI ADMISE sau UTILIZĂRI ADMISE CU 
CONDIȚIONĂRI.

Conform Avizului de Oportunitate obtinut, nr. 167855/ 23.12.2016, se admite P.O.T.» 70% 
pentru parcelele de colt, cu încadrarea in C.U.T. ■ 1.62; De asemenea Rh. max.»R+3E 
(18,00m.)

înălțimea maximă a clădirilor:
R.H. max. = P+2E (12.00m)
• R.H. max. pt. parcei de colț ■ P+3E (15.00m). (conf. A.O. nr. 167855/23.12.2016).
Procentul de utilizare al terenului:

P.O.T. max. = 54% (crestere+20% de la 45% cf. P.U.G.);
• P.O.T. max. pt. parcele de colț ■ 70% (conf. A.O. nr. 167855/23.12.2016).
Coeficientul de utllzare al terenului:
C.U.T. max. = 1.62 mp. A.D.C./mp.teren (crestere+20% de la 1.35 cf. P.U.G.).

Spațiile verzi se vor reglementa conform H.C.J.C. nr. 152/22.05.2013 Privind stabilirea 
suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și 
fiori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al Județului Constanța, respectând 
toate condiționările si specificațiile pentru fiecare tip de funcțiune în parte.

Parcajele, accesurile pletonale și carosabile se vor reglementa oonform H.C.L.113/27.04.2017 
privind asigurarea numărului minim de locun^e-ioctnrde^arț^rer'peTȚrra^^^^'econstrucțli''ș 
amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța, actuafi&tid fete .

pr imăr ia mu n ic ip iu l u i c o n s t an ț a
DIRECȚIA URBANISM __

3.D.
EXISTENT (mp.)

Anexi'i ia

ftRHffe

VAW.MA5STU
13/644/20!

BILANȚ TERITORIAL PROPUS SPECIFICAȚIE

TOTAL

U.T.R.
PROPUS

S.
ZONA (mp.)

C.U.T.
PROPUS

P.O.T.
PROPUS

REGIM DE 
ÎNĂLȚIME

S. max. la sol 
(mp.) PROPUS

S.D. max. (mp.) 
PROPUS

L2p (fara parcele 
de colt)

1345.99 1.62 54% P+2E 726.84 2180.52

L2fi
(parcele de oolt)

678,01 1.62 70% P+3E 474,61 1898.44

TOTAL 120145 4078.96

Sef proiect
Colectiv de eleoorere 
(orolectet/desenat)

Conform avizului Ministerului Culturii si Identității Nationale-Directia Județeană 
pentru Cultura Constanta nr. 2082-2 19.12.2018:

"Se va Interzice dezmembrarea loturilor existente si se va încuraja alipirea 
loturilor divizate in vederea reîntregirii loturilor istorice’;
"Pe loturile pe care indicatorii urbanistici P.O.T. si C.U.T. existenti sunt mai 
mari decât cei propuși, aceștia se vor putea menține in cazul modernizării 
clădirilor.’;
’Se va propune alipirea construcțiilor la calcanele învecinate.";
’Se va menține regimul de construire majoritar cuplat".

Condiții de depășire a CUT
în toate cazurile în care C.U.T. existent este mai mare decât cel prevăzut în 

prezentul regulament, se poate menține C.U.T. existent până la desființarea 
clădirilor existente șl edificarea unora noi. care vor respecta noile valori maxime 
propuse.

Este permisă supraetajarea construcțiilor o singură dată, cu un nivel cu 
suprafața de maxim 20% din suprafața desfășurată, conform art. 2. alin. (4) din 
Legea nr. 50/1991, actualizată.

Amplasamentul ce a generat P.U2.C.P., N.C. 223079 și S=160,00 mp. (conf. 
măsurători), situat pe Str. General Mânu, nr. 34. so încadrează conform 
documentației actuale în subunitatea terotirială propusă L2p. cu următorii Indicatori 
urbanistici, conform reglementărilor pentru parcele de colț:

P O T max propus-70% (cf. A.O. nr. 167855-'23.12.2016);
C.U.T. max. propus»1.62 mp. A.D.C./mp.teren:
R.H. max. propus»P+3E (15.00 m);

Funcțiuni: funcțiuni medicale/ de sănătate.

* Pentru susținerea caracterului construit, po terenul ce a generat documentația 
actuală, se propuno construirea pe aliniament pe ambele străzi, pentru închiderea 
fronturilor din zona studiată, de pe str. Gonora) Martu și str. Dacia.

Realizarea construcției pe aliniament va prelua șl susține caracterul celor două 
construcții de colț (str. General Mânu nr. 35 și str. Dacia 4141A), cât și intersecția Intre 
cele două străzi menționate anterior, celelalte trei clădiri din intersecție fiind construite 
pe aliniament cu întoarcerea fațadelor pe ambele străzi.
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