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PLAN URBANISTIC DE DETALIU, ZONA COMPOZITORI, CAREU XV, LOT11/1

LEGENDĂ
’ECINÂTATI ZONA STUDIATA:

NORD ■proprietate privata 
I.E 226306;X
SUD: proprietate privata I.E 244526 
si I.E 242878;
EST: proprietate privata I.E. 244526; 
VEST: strada Eduard Gaudella;

Limita teren ce a generat PUD 
S.= 250,00 mp.
Aliniament conform HCL 588/2005

Retragere aliniament conform HCL 588/2005 

Limita edificabil propus

Suprafața edificabil propus (11^,37 mp )
PRjp'Âî^i > . ’’’/

Limita locuri de parcare amenajate 
(2 locuri de parcare: 2,50 m.x5,p0m./ per loc parcare) 
Suprafața locuri de parcare amenajate propuse 
(25.00mp.) j Anex,.

Teren liber de construcții ; 7." ...ț

208369

________tEffl^TERIOR Abjț
permite amplasarea fata de limitele laterale a unei noi

terenul I.E. 245302, ținând cafti de prevederile Codului Civil, actualizat. De asemenea
incipale, cat sl posterioara, te admite realizarea de fațada falsa, pana in limita

de proprietate, in vede 
construcțiilor invecinate,

;rea intreglrii frontului construit ta strada mascarea calcanelor 
vizibile din domeniul piiblic.

Incinta proprietate privata propusa spre amenajare 
(spatii verzi si circulații de incintă)
Incinta amenajata proprietate privata 
persoane fizice/ juridice 

Construcții existente

Parcaj existent proprietate privata 
persoane fizice/ juridice 

Circulație carosabila Acces pietonal propus
RH=P*1E*M

=-9.00m. Acces carosabil propus[_______ J Circulație pietonala

Racordare acces carosabil cu bordură coborâtă, 
teren proprietate privată persoane fizice/ juridice

SPAȚIILE VERZI: se asigură conform 
prevederilor certificatului de urbanism nr. 
2123/21.06.2019 si implicit si conform 
H.C.J.C. nr.152/ 2013 privind stabilirea 
suprafețelor minime de spații verzi și a 
numărului minim de arbuști, arbori, plante 
decorative și flori aferente construcțiilor 
realizate pe teritoriul administrativ al jud. 
Constanța. Astfel, pentru funcțiunea propusă 
de locuința individuala - vor fi prevăzute spatii 
verzi si plantate, in funcție de tipul de locuite in 
suprafața de minim 5mp/ locuitor.
Pe terenul ce a generat PUD, se vor asigura

Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu, reprezintă o condiție obligatorie 
conform Certificatului de Urbanism nr. 2123/ 21.06.2019, emis in baza 
reglementarilor documentației de urbanism, faza PUD, aprobata cu 
H.C.L.nr. 588/2005.
Astfel prin prezenta documentație conform P.U.D. aprobat, prin H.C.L. nr. 
588/ 2005, terenul studiat prin planul urbanistic de detaliu, identifica 1 
zona de reglementare:
ZL • Zona de locuire • ZL1 - subzona locuințelor individuale/ colective 
medii cu regim de înălțime maxim P+2E+M

investiție propusă

LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ
P.O.T. propus investiție* 46.15%; 

CU.Tmax propus Investiție* 0.923 mp./A.D.C 
R.H.max. propus investiție* P*1E ;

CAREU XV - L1

IE242872 P.O.T.max.* 35%- 50%; 
C.U.T.max.* 1.4 -2.0 mp./A.D.C. 

R.H.max.* P+2+M

Prezenta documentație urbanistica are ca scop modificarea 
retragerilor laterale si posterioara fata de limitele de proprietate, 
studierea conformării arhitectural-volumetrice si modul de ocupare 
al terenului, in baza legii 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismului.

cca. 25% spatii verzi ta sol.

Profil stradal caracteristic conform HCL 588/2005IE242874
LOCURILE DE PARCARE: se asigură 
conform prevederilor certificatului de urbanism 
nr. 2123/ 21.06.2019 si implicit si conform 
H C L. 113/ 2017 actualizat privind asigurarea 
numărului minim de locuri de parcare pentru 
lucrările de construcții si amenajari autorizate 
pe raza municipiului Constanta, rectificată prin 
H.C.L. nr. 28/ 2018, detaliata prin H.C.L. nr. 
532/2018 articolul 13.
Pe terenul ce a_ generat PUD, se vor 
asigura 2_ locuri de parcare amplasate pe 
aliniament, avand dimensiunile de 5,00m

RETRAGERI FATA DE LIMITELE DE PROPRIETATE PROPUSE:
- VEST (aliniament): 5,00 metri conform HCL 588/2005;

- SUD (limita laterala): amplasare construcție fata de limita d 
proprietate conform Cod Civil actualizat - 60 centimetri;
■ EST (limita posterioara): minim 5,00 metri;
* NORD (limita laterala): amplasare construcție fata de limita d 
proprietate conform Cod Civil actualizat - 60 centimetri;
Suprafața teren « 250,00 mp. (conform măsurători);
Suprafața edificabila propusa maxim= 115,37 mp.;

înălțime maxima propusa conform investie ce a generat P.U.D.
P+1E;
P.O.T. maxim propus conform edificabil propus P.U.D.= 46.15%; 

C.U.T. maxim propus conform investie ce a generat P.U.D.= 0.923;

IE242876

IE215164

IE242877
LEGENDA lungime/ ir loc de parcare.

Sistate

IE250ȘȘ9Limia imobil

Amplasament ce a generat P.U D se identifica prin număr cadastral 
245302, situat la adresa localitatea Constanta, Careu XV, lot 11/1, 
județul Constanta.

Imobilul ce a generat documentația este proprietatea privata a dl 
Liviu Marin conform contractului de donație, autentificat prin 
incheierea numărul 921 din 18 mai 2016, incheiat la BNP Stoica 
Andrei

Z/2019

Titlu proiect

PLAN URBANISTIC DE DETALIU, ZONA 
COMPOZITORI, CAREU XV, LOT11/1

Terenul ce face obiectul investiției este denumit in continuare 
''imobil", dispune de o suprafața totala de 250,00 metri patrati, situat 
in intravilanul municipiului Constanta, județul Constanta fiind intabulat 
in Cartea Funciara nr. 245302 a localității Constanta si prezintă 
următoarele caracteristici conform cadastru:

categoria de folosința = arabil (A);
limita terenului este materializata prin gard metalic pe toate 

laturile;

Titlu planșa Planșa nr.
PLAN REGLEMENTARI 

URBANISTICE

INDICATORI URBANISTICI EXISTENT/ ADMIS/ PROPUS

ACTE: MĂSURĂTORI^/

Suprafață teren 249,82 m2 250,00 m2

*** EXISTENT: ADMIS: PROPUS:

Suprafață 0.00 m2 87,5 m2 - 125,00 m2 115,37 m2
vUlllUuUli

P.O.T. 0.00% % P/o - 50% 46.15%

C.U.T. c^o 1 .4 - 2.0 0.923
.OR: Având in vedere construcțiile invecinate ce

r—’
Nr. Coordonate pct.de contur Lungimi 

laturi 
D(i,i+1)|Pct. N [] E (]

1 304908.505 788867.661 12.332
2 304897.725 788861.672 20.521
3 304908.201 788844.C26 12 .
4 304918.721 788849.916 2C.

P=65.386m

RH=D+P+3E
=-17.00m
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