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PRIMĂRIA ORAŞULUI MURFATLAR
Str. Calea Dobrogei nr. 1, Oras Murfatlar, Jud. Constanţa, Cod poştal 905100

Tel 0241 234 350, Tel/Fax 0241 234 516, Mobil: 0726 238 488
Website: www.primaria-murfatlar.ro

E-mail: consiliu-local@primaria-murfatlar.ro

Se aproba,
Primar
Valentin Saghiu

Ca urmare a cererii adresate de1) S.C AMBER MINERAL S.R.L, prin administrator Gafar
Serin, cu domiciliul/sediul2) în judeţul Constanța, municipiul/oraşul/comuna Murfatlar, satul ...-...,
sectorul ..-.., cod poştal 905100, str. Portului nr. 24, bl. ..-.., sc. ..-.., et. ..-.., ap. ..-.., telefon/fax
0736372572, e-mail amber.mineral@gmail.com, înregistrată la nr. 2826 din 27.04.2018,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare, se emite

AVIZUL DE OPORTUNITATE
Nr. 3395 din 21.05.2018

pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru3) SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN
DIN FABRICĂ DE PLASE SUDATE ÎN SPAȚII DE DEPOZITARE ȘI ATELIER TÂMPLĂRIE
generat de imobilul4) teren și construcții în suprafață de 10058,00mp ce aparține Domeniului privat al
orașului Murfatlar conform H.C.L oraș Murfatlar nr. 30/29.03.2018 privind aprobarea actualizării
bunurilor ce aparțin domeniului privat al orașului Murfatlar concesionat către S.C AMBER MINERAL
S.R.L conform Contract de Concesiune nr. 7428 din 12.11.2014, construcția C1 - Hală în suprafață de
3024mp extratabulară, proprietatea S.C AMBER MINERAL S.R.L, Nr. Cad. și Carte funciară: 104768,
cu respectarea următoarelor condiţii:

1. Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin Planul Urbanistic Zonal;
Conform anexei5) la prezentul aviz, teritoriul este delimitat la nord de proprietar S.C Dunav

Shipping Company S.R.L - IE 103210, la sud de STRADA PESCĂRUȘULUI, la est de proprietatea
Statului Român în administrarea zonei libere Constanța Sud și a zonei libere Basarabi, drept de folosință
S.C Utilaj Greu S.A, drept de concesiune Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A
Constanța - IE 103115, la vest de drumul de acces la incinta S.C Dunav Shipping Company S.R.L și sursă
de apă S.C Raja S.A.

2. Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți:
a) - existentă – conform Planului Urbanistic General proiect nr. 3/2000, aprobat cu Hotararea

Consiliului Local Murfatlar nr. 25 / 25.03.2004 al cărei termen de valabilitate a fost prelungit conform
art. 46, alin. 1.1 din Legea nr. 350/2001 cu Hotararea Consiliului Local oras Murfatlar nr.76 din 26-
09-2012 modificata si completată cu HCL nr. 30//25.02.2016 și P.U.D - proiect nr._6/2007 pentru
Fabrică plase sudate și anexe, aprobat cu H.C.L nr. 45 din 26.04.2007, funcțiunea predominantă a
zonei studiate este industrie, port fluvial (zona liberă) și respectiv fabrică plase sudate și anexe.

- propusa - prin Planul Urbanistic Zonal (PUZ) se propune:
- Schimbarea destinatiei terenului din zona fabrică de plase sudate în spații de depozitare și atelier

tâmplărie și modificare indicatorilor de urbanism;
- Suprafața terenului zonei studiate este de 18134,00 mp iar zonele de reglementare se impart in :
Zona ZRI - Zonă preponderent industrială - zona construcțiilor cu destinație de hală de depozitare

și atelier tâmplărie aluminiu - aceasta include și spațiile de parcare auto și spațiile verzi.
Zona ZCP - circulațiilor auto pietonale și a parcărilor publice.

3. Indicatorii urbanistici obligatorii - limitele minime şi maxime;
- Utilizare funcțională și regimul de înălțime:
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Zona preponderent industrială (ZRI) - zona construcțiilor cu destinație de hală de depozitare și
atelier tâmplărie aluminiu - aceasta include și spațiile de parcare auto și spațiile verzi:

Regimul de înălțime propus va fi cel existent S(D)+P ÷ S(D)+P+3E
Funcțiuni admise: spații de depozitare profle aluminiu, atelier tâmplărie de aluminiu, birouri
Înălțime maximă admisă: 16,00m la atic de la Cota teren amenajat (CTA)
Zona circulațiilor auto pietonale și a parcărilor publice (ZCP).

- Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor
Regimul de aliniere pentru construcțiile noi propuse față de drumurile publice adiacente, va fi

stabilit prin PUZ în funcție de reglementările legale în vigoare și prevederile tehnologice. Se recomandă
ca retragerile sa fie cel puțin cele necesare desfașurării circulației auto și pietonale în condiții de siguranță
fără să afecteze obiectivele învecinate mai ales în zona curbelor, după caz.

Retragerile și distanțele obligatorii pentru construcțiile noi propuse față de limitele parcelei/
proprietății vor fi stabilite prin PUZ cu respectarea Codului civil și a celorlalte reglementări legale în
vigoare, după caz.

Retragerile și distanțele obligatorii pentru construcțiile noi propuse față de limitele parcelei/
proprietății studiata prin P.U.Z. nu vor fi mai mici de 2,00 m fata de limitele spre vecini cand pereții
construcțiilor propuse a se realiza au goluri la vedere si de minim 0,60 m daca apele se scurg de pe
acoperiș spre vecini pentru o lațime a streașinii clădirii de maxim 0,50 m.

Aspectul general/ finisajele exterioare pentru construcțiile propuse/ proiectate vor fi recomandate
funcție de materialele locale, după caz, prin PUZ.

Acoperișul/ învelitoarea pentru zona/zonele unde se propun clădiri vor fi recomandate prin PUZ
funcție de specificul zonei și de destinațiile propuse pentru clădirile respective, după caz.

Procentul de ocupare a terenurilor (P.O.T.): pentru Zona preponderent industrială (ZRI): Procent
de ocupare teren (P.O.T) propus: 35%

Coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.) va fi stabilit prin PUZ funcție de POT maxim și de
regimul maxim de inaltime propus.

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea accesurilor, parcajelor, utilităţilor;
- Accesele auto și pietonale.

În incinta/zona studiată/proiectată accesul auto și pietonal se va face din Drumul comunal DC27 prin
Strada Portului, strada Pescăruțului.
- Parcajele:

Se vor realiza numai în incintă în limita proprietății. Necesarul de parcaje va fi dimensionat în
funcție de funcțiunea fiecărei zone și conform prevederilor Normativului P 132-93, în funcţie de
categoria localităţii în care sunt amplasate construcţiile.
- Utilitățile:

- Echiparea cu utilități : existentă și propusă în zona studiată este:
- Apa – conform aviz furnizor de utilități în zona.
În cazul imposibilității asigurării utilităților la parametrii necesari sau în cazul lipsei rețelelor

publice de apa și/sau de canalizare în zona respectivă sau în lipsa unui aviz favorabil, beneficiarul
împreuna cu proiectantul va analiza soluții alternative de asigurare a utilităților. (exemplu; prin puțuri
forate sau fose septice vidanjabile), după caz, dar cu avizul instituțiilor și organismelor abilitate legal.

- Energie electrică - conform aviz furnizor de utilități în zona.

5. Capacităţile de transport admise.
Capacitatea de transport a drumurilor/străzilor sau aleilor existente va fi analizată prin PUZ funcție

de încărcările (tonajul) estimate pentru auto de categorie medie sau grea, după caz.

6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru P.U.Z
Planului urbanistic zonal pentru3) SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN FABRICĂ DE

PLASE SUDATE ÎN SPAȚII DE DEPOZITARE ȘI ATELIER TÂMPLĂRIE se va supune tuturor
autorităților, instituțiilor și organismelor interesate prevăzute de Legea 350 din 2001 privind Amenajarea
teritoriului și urbanism cu modificările și completările ulterioare.
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7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z ce derivă din procedurile specifice de informare şi
consultare a publicului

Initiatorul / elaboratorul / avizatorii documentatiei de plan urbanistic zonal (PUZ) are obligatia de
a efectua informarea și consultarea populației în legatura cu obiectivele și propunerile/cerintele din
documentația de urbanism PUZ ce urmeaza a se realiza/aviza si aproba conform prevederilor Hotărârii
Cconsiliului Local oras Murfatlar nr. 107 din 27-11-2012 pentru aprobarea ,,Regulamentului local privind
implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului” in
baza Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/30.12.2010 pentru
aprobarea ,,Metodologiei de infomare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism” pentru aplicarea prevederilor art. 61 din Legea nr.
350/2001 privind ,,Amenajarea teritoriului şi urbanismului”, cu modificările şi completările ulterioare
prin care se stabilesc componentele obligatorii ale informării şi consultării publicului care se aplică în
cadrul proceselor de elaborare şi revizuire a planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de
urbanism nr. 18 din 17.04.2018, emis de Primăria orașului Murfatlar.

Achitat taxa de 105 lei, conform Chitanţei nr. 220083 din 11.04.2018.
Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poştă la data de _______________.

pentru Arhitectul-şef***),
Consilier urbanism,

Ing. Nina Sandu

_______
1)Numele şi prenumele solicitantului:
- persoană fizică; sau
- reprezentant al firmei (persoană Juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a calităţii solicitantului în cadrul
firmei.
2)Adresa solicitantului:
- pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;
- pentru persoană Juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.
3)Denumirea investiţiei/operaţiunii propuse.
4)Date de identificare ale imobilului - teren şi/sau construcţii - conform certificatului de urbanism emis în care este
solicitată obţinerea avizului de oportunitate.
5)Una sau mai multe piese desenate ce conţin plan topografic/cadastral actualizat, furnizat de oficiile de cadastru şi
publicitate imobiliară, cu delimitarea zonei de studiu a P.U.Z.
*) Se completează, după caz:
- Primăria Municipiului Bucureşti;
- Primăria Municipiului ................;
- Primăria Oraşului ...................;
- Primăria Comunei ................... .
**) Se completează, după caz:
- Primarul general al municipiului Bucureşti;
- Primar.
***) Se va semna de arhitectul-şef sau, "pentru arhitectul-şef", de către persoana cu responsabilitate în domeniul
amenajării teritoriului şi urbanismului, specificându-se funcţia şi titlul profesional, după caz.


