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CAPITOLUL 1. INTRODUCERE:

1.1. Date de identificare a documentatiei:

Denumirea lucrarii: MEMORIU PENTRU PREZENTAREA OPORTUNITATII, in
vederea initierii documentatiei de urbanism pentru investitia
„P.U.Z. SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN FABRICA DE

PLASE SUDATE IN SPATII DEPOZITARE SI ATELIER TAMPLARIE DE ALUMINIU”

Amplasament: Str. Pescarusului nr. 5, oras Basarabi,
jud. Constanta - intravilan;

Faza de proiectare: PREZENTARE OPORTUNITATE / INITIERE PUZ

Proiectant general: B.I.A.ARHITECT DAN PAVEL
Mun. Constanta, int. Dragos Voda nr. 1, jud. C-ta
tel: 0727 717722 e-mail: danmpavel@ygmail.com

Nr. pr. / Data elaborarii: aprilie 2018

Benefeciar: Consiliul Local Oras Basarabi prin S.C. Amber Mineral S.R.L.

1.2. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM:

1.2.1 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
intravilanul orasului Basarabi, in zona Port-Basarabi, zona cu caracter industrial.

1.2.2 Regulamentul local de urbanism aferent documentaţiei «P.U.Z SCHIMBARE
DESTINATIE TEREN DIN FABRICA DE PLASE SUDATE IN SPATII DEPOZITARE SI
ATELIER TAMPLARIE DE ALUMINIU», avizată şi aprobată de către Consiliul local al orasului
Basarabi, conform prevederilor legale în vigoare, va deveni instrumentul de reglementare
urbanistică al Orasului Basarabi 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.
Prezenta documentaţie de urbanism nu îşi propune schimbarea regimului juridic al
terenurilor.
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1.3. BAZA LEGALA A ELABORARII P.U.Z.-ULUI:

Analiza situaţiei existente şi formularea propunerilor şi a reglementărilor au avut la bază
următoarele acte normative şi documentaţii de urbanism:

- Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările
ulterioare;

- Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările
ulterioare, precum şi Ordinul MLPAT 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 MT 49/1998 - Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în

localitățile urbane;
- ORDIN MLPAT 176/N/2000 – Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de

elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal”;
- ORDIN MLPAT 10/N/1993 - Normativ pentru proiectarea parcajelor de autourisme în

localități urbane;
- PLANUL URBANISTIC GENERAL al orasului Basarabi şi Regulamentul local de

urbanism aferent, proict nr. 3/200, aprobat cu HCL Murfatlar nr. 25 din 25/03/2004
- P.U.D. nr. 6/2007, aprobat cu HCL Murfatlar nr. 45 din 26/04/2007;

2.1. DOMENIUL DE APLICARE

2.1.1. Prevederile prezentului Regulament local de urbanism stabilesc reguli obligatorii
aplicabile în limitele P.U.Z., până la nivelul parcelei cadastrale, 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.
2.1.2. Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal, 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.

2.1.3. 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 (dupa caz) 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.
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2.1.4. 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.
2.1.5. 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.
2.1.6. Prezentul regulament produce efecte şi devine obligatoriu după aprobarea
documentaţiei de urbanism aferente de către Consiliul Local al orasului Basarabi, potrivit
competenţelor pe care le deţine în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea 215/2001,
actualizată, privind administraţia publică locală.

*** Modalităţile de autorizare în cazul derogărilor de la prezentul regulament sunt, conform
Legii nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și
urbanismul:

 modificări ale distanţelor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei sunt posibile
prin elaborarea unui plan urbanistic de detaliu (P.U.D.);

 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 (P.U.Z.) în integralitatea sa.

2.2. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

2.2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI PROTEJAREA
PATRIMONIULUL NATURAL ŞI CONSTRUIT

Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile din intravilan este permisă pentru toate tipurile
de construcţii şi amenajări specifice localităţilor, cu respectarea condiţiilor impuse de lege şi de
prezentul regulament, precum şi cu respectarea normelor 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.

2.2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI APARAREA
INTERESULUI PUBLIC

a) Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri
naturale, probate prin studii geotehnice, cu excepţia acelora care au drept scop limitarea
efectelor acestora, este interzisă.

b)Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale
sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, a căilor de
comunicaţie şi altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă, cu excepţia construcţiilor
şi amenajărilor care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor
acestora. In acest sens se instituie o zona de protectie de 7m dreapta-stanga retelei
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L 4207/20Kw. In aceasta zona se interzice amplasarea oricarei cladiri.

c) Asigurarea echipării edilitare. Autorizarea executării construcţiilor care, prin
dimensiunile şi destinaţia lor, presupun capacităţi de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile
tehnice existente poate fi condiţionată de stabilirea, în prealabil, a obligaţiei efectuării, în parte
sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi.
d) Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor. Autorizarea executării construcţiilor se face
cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea zonei, stabilită
prin prezenta documentaţie de urbanism, sau dacă zona are o funcţiune dominantă tradiţională
caracterizată de ţesut urban şi conformare spaţială proprie.

e) Procentul de ocupare a terenului. Autorizarea executării construcţiilor se face cu
condiţia ca procentul de ocupare a terenului să nu depăşească limita superioară stabilită prin
prezenta documentaţie de urbanism.

f) Lucrări de utilitate publică. Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au
fost rezervate în planuri de amenajare a teritoriului, pentru realizarea de lucrări de utilitate
publică, este interzisă.

g) Amplasarea panourilor 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.

2.2.3. REGULIDE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII
Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea recomandărilor de orientare
faţă de punctele cardinale specificate în anexa 3 la H.G.R. nr. 525/1996, cu modificările
ulterioare.

a) Amplasarea faţă de drumuri publice. 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 intreţinere 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.
În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înţelege ampriza, fâşiile de
siguranţă şi fâşiile de protecţie.
În scopul asigurării calităţii spaţiului public, a protecţiei mediului şi siguranţei şi sănătăţii
locuitorilor, 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 edilitare, inclusiv pentru traversarea de către acestea a drumurilor publice,
se execută în varianta de amplasare subterană, cu respectarea reglementărilor tehnice
specifice în vigoare.

b) Amplasarea faţă de aliniament. În sensul prezentului regulament, prin aliniament se
inţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public. Clădirile vor fi amplasate
retrase faţă de aliniament, după cum urmează:

 constructiile vor fi retrase cu 5m de la str. Pescarusului;
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 depăsirea aliniamentului cu trepte de acces în clădire, rampe de acces la garaje
sau alte reliefuri ale faţadelor până la înălţimea de 3 m de la cota trotuarului amenajat
este interzisă;

 în cazul amplasării clădirilor pe aliniament se admit console, balcoane sau
bovindouri către domeniul public dacă nu depăşesc 1,00 m. de la alinierea de la stradă şi
asigură o distanţă de 4,00 m. pe verticală de la cota drumului sau a trotuarului amenajat.

c) Amplasarea în interiorul parcelei. Autorizarea executării construcţiilor este permisă
numai dacă se respectă:

 distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform
Codului Civil şi cu respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/2014 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/ a normelor in vigoare.

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, după caz (studiu de însorire, P.U.D. etc).

2.3. REGULI CU PRIVIRE A ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

a) Accese carosabile. 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.

În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor
prevăzute la paragraful anterior, cu avizul unităţii teritoriale de pompieri.

Numărul şi configuraţia acceselor se determină conform anexei nr. 4 la HGR nr.
525/1996, cu modificările ulterioare. Orice acces la drumurile publice se va face conform
avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.
b) Accese 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.

3.1. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

3.1.1. 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.

Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime
de investitor sau de beneficiar.
b) Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate în reţeaua
publică de canalizare, la nivel de parcelă. În acest sens, se recomandă limitarea sigilării
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suprafeţelor exterioare (prin asfaltare, betonare 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.
c) Parcelele vor dispune de o platformă sau de un spaţiu interior destinate 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.

3.1.2. 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 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 edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de
identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea 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, de
regulă, 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.

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR SI A
CONSTRUCTIILOR

3.2.1. FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI:

Forma si dimensiunile terenului ce face obiectul acestui P.U.Z. raman cele stabilite prin
planurile urbanistice anterioare.

3.2.2. FORMA ŞI DIMENSIUNILE CONSTRUCTIILOR:

Este permisa orice forma pentru constructiile ce se pot realiza pe acest teren, cu conditia
respectarii POT-ului si CUT-uiui stabilite prin prezenta documentatie.

3.2.3. INALTIMEA CONSTRUCTIILOR:
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Inaltimea maxima a constructiior nu va depasi 12m iar regimul de inaltime va fi de
maximum P+2.

În condiţiile în care caracteristice geotehnice o permit, este admisă realizarea de
subsoluri. Numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcţie de necesităţile
tehnice şi funcţionale ale construcţiilor.

Aspectul exterior al construcţiilor. 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

3.3.REGULI CU PRIVIRE LA PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

3.3.1. PARCAJE:

a) Autorizarea executării construcţiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor
necesare conform destinaţiei clădirii:

 în interiorul parcelei, pe suprafata parcelei si pe toate lungimile parcelei pentru care se
solicită autorizaţia de construire si vor avea acces direct din strada, alee sau drum de
servitute.

b) Numarul minim al locurilor de parcare ce trebuie asigurate se stabileşte în funcţie de
destinaţia şi de capacitatea construcţiei : minimum 6 parcaje pentru vehicole mari de transport
de tip TIR si 10 locuri de parcare pentru autoturisme.

Vor fi prevazute spatii de manevra betonate corespunzatoare, interioare parcelei, astfel incat
nici o manevra sa nu se realizeze pe str. Pescarusului sau pe strazile invecinate/adiacente.

3.3.2. SPAŢII VERZI ŞI PLANTATE:

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 HGR nr.
525/1996, cu modificările ulterioare astfel:
- spatiile verzi si plantate cu rol decorativ si de protectie vor insuma minimum 15% din suprafata
terenului ce face obiectul acestui P.U.Z.

3.3.3.ÎMPREJMUIRI:

În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de
împrejmuiri:

 împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maxim 50 cm
înălţime, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor şi/sau integrării clădirilor în
caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.

Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei sau
paralel cu aliniamentul, fără a incomoda circulaţia publică.

Panta de scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundaţia nu va
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depăşi limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al zonei,
respectând aceleaşi exigente ca şi aspectul exterior al clădirii.

4. ZONIFICARE FUNCTIONALA

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.

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.
Teritoriul studiat prin prezenta documentaţie de urbanism, în suprafaţă de 18 134,00 mp. isi va
pastra limita unitatii teritoriale de referinta din P.U.G. si va avea din punct de vedere operaţional
o singura zona de reglementare propusa:

 ZRI – ZONA DESTINATA PENTRU SPATII DE DEPOZITARE SI ATELIER DE TAMPLARIE
 ZCP – ZONA DESTINATA CIRCULATIILOR AUTO SI PIETONALE.

5. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE PROPUSE

Pentru toate zonele de reglementare se vor respecta prevederile prezentate în
SECTIUNEA 2.2. – REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR, a
prezentului regulament, la care se adaugă detalii specifice în cele ce urmeaza.

5.1. GENERALITATI – CARACTERUL ZONEI

În teritoriul ce face obiectul P.U.Z. se află terenuri aparţinând domeniului public si privat
al Orasului Basarabi. Zona studiată este parte dintr-o zona preponderent ocupata de cladiri
industriale si de servicii cu un nivel de inaltime mic.

Amplasamentul este situat in proximitatea Portului Basarabi si a canalului Dunarea-
Marea Neagra

Vecinătăţile sunt reprezentate de zone cu caracter industrial si de prestari servicii. Zona
de locuinte este la o distanta de aprox. 120-130 m si este compusa din locuinte unifamiliale cu
regim de inaltime P sau P+1.

Terenul generator / initiator PUZ aflat in proprietatea beneficiarului Consiliul Local al
Orasului Basarabi si este concesionat S.C. Amber Mineral S.R.L., are o suprafata



B.I.A. Arhitect Dan Pavel | Memoriu prezentare oportunitate
- „P.U.Z. schimbare destinatie teren din fabrica plase sudate in spatii depoitare si atelier tamplarie de aluminiu”

11

de 10058.00mp si este pozitionat pe partea stanga a str.Pescarusului pe sensul de mers
catre port.

 ZRI – ZONA DESTINATA PENTRU SPATII DE DEPOZITARE SI ATELIER DE TAMPLARIE
DE ALUMINIU. SUPRAFATA = 9760,00 mp.

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE : BIROURI.

 ZCP – ZONA DESTINATA CIRCULATIILOR AUTO SI PIETONALE.
SUPRAFATA = 3978,00mp.
Zona ZCP nu este destinata construirii.

5.2. UTILIZARE FUNCTIONALA

UTILIZARI ADMISE

- Spatii de depozitare si atelier confectionat tamplarie de aluminiu;
- functiuni complementare : parcare /garare, depozitare produse fara nocivitate, birouri.

UTILIZARI INTERZISE

- activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul ;
- anexe pentru cresterea animalelor pentru productie si subzistenta;
- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine
sau care impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

5.3. CONDITII DE AMPLASARE, CONFIGURARE SI ECHIPARE A CLADIRILOR

1.1. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

Prevederile stabilite prinstudiile de urbanism anterioare nu se modifica.

. 1.2. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

 Posibilitatea amplasarii cladirilor pe aliniament se realizeaza conform caracterului zonei.
Retragerea minima de la strada este de 5m. de la str. Pescarusului si 9m. de la drumul stradal
lateral.

 Amplasarea cladirilor pe parcela se realizeaza conform Cod Civil actualizat.

1.3. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE
PARCELELOR

 Amplasarea cladirilor pe parcela se realizeaza conform Cod Civil actualizat.

1.4. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

 Conform caracterului zonei.
 Amplasarea cladirilor pe parcela se realizeaza conform Cod Civil actualizat.
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1.5. CIRCULAŢII, ACCESE SI STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Accesele in incinta se vor realiza astfel incat sa nu pericliteze circulatia din zona.
Numarul minim al locurilor de parcare ce trebuie asigurate se stabileşte în funcţie
de destinaţia şi de capacitatea construcţiei : minimum 6 parcaje pentru vehicole mari
de transport de tip TIR si 10 locuri de parcare pentru autoturisme.

Intersectia dintre str. Pescarusului si aleea laterala de acces se va optimiza prin
largirea sa si introducerea unei curbe de racord cu R=12m .

1.6. ÎNĂLŢIMEAMAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

INALTIMEA MAXIMA A CLADIRILOR : Hmaxim admisibil este S+P+2E (12,00 m.)

Cota +/- 0.00 poate varia in functie de studiul geotehnic si de conditiile de fundare ale
terenului, existand posibilitatea realizarii unui demisol. Cota +/- 0.00 se va cacula la cota finita
interioara a parterului si va fi diferita de cota de amenajare a terenului CTA.

În condiţiile în care caracteristicile geotehnice o permit, este admisă realizarea de
subsoluri. Numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcţie de necesităţile
tehnice şi funcţionale ale construcţiilor.

1.7. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Pentru toate zonele de reglementare se vor respecta prevederile prezentate în
SECTIUNEA 3.2., a prezentului regulament, ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCŢIILOR, la
care se adaugă următoarele prevederi specifice:

 arhitectura clădirilor va exprima caracterul zonei şi al funcţiunilor adăpostite;
 nu se va accepta utilizarea în exterior a unor materiale de calitate îndoielnică, a celor

specifice pentru interior, sau a unor imitaţii de materiale naturale (piatra artificială,
caramidă sau lemn fals etc.);

 mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se unui concept
coerent pentru imaginea urbana a spaţiilor publice din zonă;

 amplasarea panourilor 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.

1.8. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Pentru toate zonele de reglementare se vor respecta prevederile prezentate în
SECTIUNEA 3.1., a prezentului regulament, REGULI PRIVITOARE LA ECHIPAREA
EDILITARĂ.

Noile obiective se vor bransa la reteaua existenta conform avizelor si specificatiilor
institutiilor de specialitate si a normelor in vigoare.
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2.0. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

Pentru toate zonele de reglementare se vor respecta prevederile prezentate în
SECTIUNEA 3.3., a prezentului regulament, SPAŢII VERZI, la care se adaugă următoarele
prevederi specifice:

 Este obligatorie amenajarea unor spaţii plantate cu rol decorativ şi de protecţie care să
respecte suprafaţa minimă aprobată conform prevederilor legale se va urmări limitarea la
maxim a aportului de ape pluviale evacuate în reţeaua publică de canalizare, la nivel de parcelă.
În acest sens, se recomandă limitarea sigilării suprafeţelor exterioare (prin asfaltare, betonare
sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale
în terenul natural.

2.1. ÎMPREJMUIRI

Pentru toate zonele de reglementare se vor respecta prevederile prezentate în
SECTIUNEA 3.3., a prezentului regulament, ÎMPREJMUIRI

5.1.4.POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

(Conform Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare, P.O.T. - raportul dintre suprafaţa
construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecţia pe sol a perimetrului etajelor superioare) şi
suprafaţa parcelei. Suprafaţa construită este suprafaţa construită la nivelul solului, cu excepţia
teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de
acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului
amenajat şi a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa construită.
Excepţii de calcul al indicatorilor urbanistici P.O.T. şi C.U.T.:
- dacă o construcţie nouă este edificată pe un teren care conţine o clădire care nu este
destinată demolării, indicatorii urbanistici (P.O.T. şi C.U.T.) se calculează adăugându-se
suprafaţa planşeelor existente la cele ale construcţiilor noi;

P.O.T.maximadmis = 35.00%;

Conform Avizului de Oportunitate obtinut se admite:
P.O.T.maxim= 35% , C.U.T. maxim= 0,4;

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)

(Conform Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare, C.U.T. - raportul dintre suprafaţa
construită desfăşurată (suprafaţa desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei inclusă
în unitatea teritorială de referinţă. Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate:
suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie
strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei
civile,suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor
necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă,
scările exterioare, trotuarele de protecţie.

C.U.T. maxim = 0,4 mp./ A.D.C.
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Este permisă supraetajarea construcţiilor o singură dată, cu un nivel cu suprafaţa de
maxim 20% din suprafaţa desfăşurată, conform art. 2, alin. (4) din Legea nr. 50/1991,
actualizată.

INTERDICTII DE CONSTRUIRE

Pe o fasie de 7m dreapta-stanga fata de traseul retelei electrice de
20KW –L4207/20KW ce traverseaza terenul, aceasta fiin distanta minima de protectie.

Reglementari propuse pentru lotul ce a generat prezenta documentatie
de tip P.U.Z.:

 Amplasamentul ce a generat P.U.Z. cu S= 10058.00mp mp., situat pe
Str. Pescarusului, nr. 5, va face parte din U.T.R ZRI (ZONA DESTINATA PENTRU
SPATII DE DEPOZITARE SI ATELIER DE TAMPLARIE DE ALUMINIU
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE : BIROURI. )
si va prezenta urmatorii indicatori urbanistici:

P.O.T.max. propus= 35% (cf. A.O. nr. 167855/ 23.12.2016)
C.U.T. max. propus= 0,4 (obtinut prin crestere+20%)
R.H. propus= S+P+2E (12.00 m)

 Funcțiuni: SPATII DE DEPOZITARE SI ATELIER DE TAMPLARIE DE ALUMINIU,
BIROURI SI ANEXE

· C.U.T.-ul propus este mai mic sau egal decat patru.
· C.U.T.-ul propus este mai mic sau egal decat C.U.T. aprobat +20%.

PREZENTA DOCUMENTATIE RESPECTA LEGISLATIA APLICABILA .

Intocmit,
Arh. Dan Pavel
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