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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 
 

1.1.DATE GENERALE 

 

1.1.1. Denumirea obiectului de investiţii 
 

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA DELIMITATĂ DE STR. D12, ALEE 
DE ACCES ȘI PROPRIETATE PRIVATĂ, STR. N.C. 109096 ȘI STR. D5 
 

1.1.2. Amplasamentul pentru care se inițiază P.U.Z.-ul 
 

Str. D5, FN Lot 2/2/2, N.C. 112059, S. = 1004,00 mp. conform măsurători 
 
Zona studiată în cadrul documentației de tip P.U.Z. însumează o suprafață de 11358,00 
mp. / 1,13 ha. conform inventarului de coordonate aferent ridicării topografice. 

 

1.1.3. Titularul investiţiei 
  

S.C. ARUBA CONCEPT 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 
   

URB. ALEXANDRU BĂJENARU 
 

1.1.6. Faza proiect 
 

P.U.Z.  
 

1.1.7. Numar proiect 
 

171/2018 
 

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 întreaga suprafaţă a zonei studiatedelimitată 

de strada D12, alee de acces și proprietate privată, Str. N.C. 109096 și Str. D5., situată în zona 

Mamaia Nord, în intravilanul orașului Năvodari. 

1.2.2. Regulamentul local de urbanism aferent documentaţiei «PLAN URBANISTIC ZONAL 

- ZONA DELIMITATĂ DE STRADA D12 , ALEE DE ACCES ȘI PROPRIETATE PRIVATĂ, 

STRADA N.C. 109096 ȘI STRADA D5», avizată şi aprobată de către Consiliul local al 

orașuluiNăvodari conform prevederilor legale în vigoare, va deveni instrumentul de 

reglementare urbanistică al Primariei Orașului Năvodari 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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1.3.BAZA LEGALA A ELABORARII 

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

- Certificatul de Urbanism nr. 485/03.05.2018; 
- P.U.G. Oraș Năvodari aprobat prin H.C.L. nr. 42/25.08.1994, H.C.L. nr.69/15.02.2004 și 

H.C.L. nr. 110/21.02.2017; 
- Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G.R. 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”; 
- Normativ NP 24-97, P132-93 pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localitățile 

urbane (conform H.C.L. 157/28.04.2017); 
- H.C.J.C. 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 administrative al jud. Constanța; 

- H.C.L. nr. 179/28.04.2017 cu privire la derularea proiectului “Reconstrucția ecologică”. 
 

Documentația se va elabora cu respectarea prevederilor Legii 350/2001 a amenajării 
teritoriului și urbanismului, cu modificăriile și completările ulterioare și corespunzator 
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. 

 

2.1.  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. 
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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 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. 

 
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 orașului Năvodari, potrivit 
competenţelor pe care le deţine în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea 215/2001, 
actualizată, privind administraţia publică locală. 

 
2.1.7. DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE PREZENTULUI REGULAMENT: 

a)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 şi în următoarele situaţii: 

 condiţii dificile de fundare aprobate prin concluziile studiului geotehnic; 

 dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se înscriu în prevederile regulamentului; 
 

b)Modalităţile de autorizare în cazul derogărilor sunt, conform Legii nr. 350/2001, cu 

modificările și completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, următoarele: 

 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 în 
integralitatea sa, din inițiativa și cu finanțarea autorității administrației publice locale. 
 

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 agricole din intravilan este permisă pentru toate 

tipurile de construcţii şi amenajări specifice localităţilor, cu respectarea condiţiilor impuse de 

legea si normele în vigoare şi de prezentul regulament, precum şi cu respectarea condițiilor 

stabilite pentru ocuparea raţională a terenurilor, valorificarea terenurilor din zonele echipate cu 

reţele tehnico-edilitare, amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare 

aferente acestora în ansambluri compacte. 
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2.2.2.REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI APĂRAREA 
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. 
 
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. Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face în baza prezentei 
documentaţii de urbanism, aprobată conform legii. 
 
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.REGULI DE AMPLASARE ȘI 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 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. 
 

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 

utilizatorilor, precum şi pentru creşterea gradului de securitate a reţelelor edilitare, în zona  
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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) Autorizarea executării construcţiilor cu funcţiuni de locuire (respectiv:locuinţe, case de 

vacanţă şi alte construcţii cu caracter turistic, spaţii de cazare permanentă sau temporară pentru 

nevoi sociale, industriale, cum ar fi: cămine pentru bătrani, cămine de nefamilişti, sanatorii, 

cămine pentru organizarea de şantier) este permisă, cu respectarea zonelor de protecţie a 

drumurilor delimitate conform legii şi a retragerilor de la aliniament impuse prin prezentul 

regulament. 

c) Amplasarea faţă de aliniament. 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: 

 în cazul zonelor construite compact, construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la 
aliniamentul clădirilor existente, conform tipologiei parcelarului; 

 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, rampe de acces la garaje 
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; 

 în cazul amplasării clădirilor pe aliniament se admit console, balcoane sau 
bovindouri către domeniul public dacă nu depăşesc 1,00 metru de la alinierea de la 
stradă şi asigură o distanţă de 3,00 metri pe verticală de la cota drumului sau a trotuarului  
amenajat. 

 
d) 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, actualizat, 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. 
 

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 avizat favorabil de 

Direcţia judeţeană de sănătate publică, Plan urbanistic de Detaliu, etc). 

2.3.   REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESURILOR OBLIGATORII 

 
a)  Accesuri carosabile. Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există 

posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei 

construcţiei. Caracteristicile accesurilor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia 

mijloacelor de stingere a incendiilor. 
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 În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la paragraful anterior, cu avizul unităţii teritoriale de pompieri. 
 
 Numărul şi configuraţia accesurilor se determină conform anexei nr. 4 la H.G.R. nr. 
525/1996, cu modificările ulterioare. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului 
şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de către administratorul acestora. 
 
b) Accesuri pietonale. Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este 
permisă numai dacă se asigură acces pietonal pentru construcție, potrivit importanţei şi 
destinaţiei construcţiei.  
 

3.1.REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ 

 
3.1.1.RACORDAREA LA REŢELELE PUBLICE DE ECHIPARE EDILITARĂEXISTENTE: 

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 maximum 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 învelitori 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. 

d) Se interzice dispunerea vizibilă a aparatelor de aer condiţionat, cablurilor şi antenelor TV sau 

de satelit. La construcţiile noi aceste echipamente şi instalaţii vor fi mascate în planul faţadei. 

Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicaţii, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare. 

 

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 acetora se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în 
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incinte sau în nişele construcţiilor, cu acordul prealabil al proprietarilorincintelor / 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 în 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 ȘI DIMENSIUNILE TERENURILOR ȘI A 
CONSTRUCȚIILOR 

 
3.2.1. FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI: 

a) În accepţiunea art. 30 al H.G.R. 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 să 

respecte normele legale de igienă şi de protecţie a mediului. 

b)Executarea de noi parcelări este condiționată de elaborarea unui plan urbanistic de detaliu, 

atunci când prin parcelare se modifică accesul carosabil și/sau pietonal la loturi și atunci când se 

propun artere carosabile noi, conform prevederilor atr. 32, alin (5), lit. b)din Legea 350/2001 

privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. 

c) Înălţimea construcţiilor. Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii 

maxime admise conform prezentului regulament. Prin derogare, se pot autoriza lucrări de 

supraetajare a clădirilor cu încă un nivel, o singură dată, în suprafaţă de maximum 20% din 

suprafaţa construită desfăşurată a clădirilor, cu condiţia situării acestora în afara zonelor 

construite protejate sau a zonelor de protecţie a monumentelor, conform prevederilor art. 2, alin 

(4) al legii nr. 50/1991, actualizată. 

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. 

d) 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, 
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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, SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI 

 
3.3.1. PARCAJE: 

 
a) Autorizarea executării construcţiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor 

necesare conform destinaţiei clădirii: 

 în interiorul parcelei, pe suprafața parcelei și pe toate lungimile parcelei pentru care se 
solicită autorizaţia de construire, și vor avea acces direct din stradă, alee sau drum de 
servitute; 

 pe o altă parcelă aflată la o distanţă de maxim 500,00 metri de imobilul deservit, 
achiziţionată sau închiriată în acest scop şi pentru care, prin autorizaţia de construire se 
stabileşte faptul că spaţiilor de parcare respective nu li se poate schimba destinaţia pe 
durata existenţei imobilului deservit; 

 prin concesionare sau închiriere a spaţiilor de parcare din spaţiile publice de parcare 
existente sau în curs de realizare; 

 prin participarea investitorului la amenajarea de parcări publice în zone învecinate 
imobilului vizat, în cadrul unui parteneriat public-privat, investitorul beneficiind astfel de un 
număr de locuri de parcare direct proporţional cu sumele investite de acesta.  
 

b) Numărul minim al locurilor de parcare ce trebuie asigurate se stabileşte în funcţie de 
destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform Normativ NP 24-97, P132-93 pentru 
proiectarea parcajelor de autoturisme în localitățile urbane, marcate pe planul de situație 
în număr de minim 60% din totalul de unități collective (conform H.C.L. 157 din 
28.04.2017). 
 

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 H.C.L. 179 din 28.04.2017:  

 locuințe unifamiliale – minim 3 pomi fructiferi/arbori; 

 locuințe colective – minim un copac pentru fiecare apartament/garsonieră; 

 alte categorii de obiective – minim 1 pom pentru fiecare 100,00 mp. Construibil. 
 

Autorizația de construire se eliberează în urma prezentării, pe lângă celelalte documente 

solicitate de lege, a unui angajament de plantare a pomilor fructiferi/arborilor. 

De asemenea se vor avea in vedere si prevederile H.C.J.C.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 administrative 

al jud. Constanța. 

3.3.3. ÎMPREJMUIRI: 

În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizareaurmătoarelor categorii de 

împrejmuiri: 
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 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 maxim 50 cm 
înălţime, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor şi/sau integrării clădirilor în 
caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice. 
 

Înălţimea maximă a imprejmuirilor va fi de 1,80 - 2,20 m.  

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 depăşi 

limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al zonei, respectând 

aceleaşi exigente 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).  

4.1. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ 

 
4.1.1. 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. 
 
4.1.2. 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 11358,00 mp. (1,13 
ha.), a fost încadrat, în baza considerentelor mai sus prezentate, în următoarea zonă de 
reglementare: 
 

ZLT – SUBZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE MICI ȘI MEDII ȘI CONSTRUCȚII DESTINATE 
TURISMULUI, SITUATĂ ÎN APROPIEREA ZONEI DE COASTĂ 

 

5.1. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE 

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

 
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 si normele în vigoare şi de prezentul regulament, precum şi cu respectarea condițiilor 

stabilite pentru ocuparea raţională a terenurilor, valorificarea terenurilor din zonele echipate cu 

reţele tehnico-edilitare, amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare 

aferente acestora în ansambluri compacte. 
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REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI APĂRAREA 
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. 
 
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. Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face în baza prezentei 
documentaţii de urbanism, aprobată conform legii. 
 
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.. 

5.1.1. GENERALITĂȚI – CARACTERUL ZONEI 
 
 Zona ce face obiectul documentaţiei de urbanism «PLAN URBANISTIC ZONAL - 
ZONA DELIMITATĂ DE STRADA D12, ALEE DE ACCES ȘI PROPRIETATE PRIVATĂ, 
STRADA N.C. 109096 ȘI STRADA D5», în suprafaţă de 11358,00 mp., se află înintravilanul 
orașului Năvodari, conform P.U.G. Oraș Năvodari aprobat prin H.C.L. nr. 42/25.08.1994, H.C.L. 
nr.69/15.02.2004 și H.C.L. nr. 110/21.02.2017. 
 
 În teritoriul ce face obiectul P.U.Z. se află terenuri aparţinând domeniului public şi privat 
al primăriei orașului Năvodari, terenuri proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice.Zona 
studiată este parte dintr-o zonăcu caracter de locuire, comercial și de servicii. 
 
Amplasamentul este situat în zona Mamaia Nord, în apropierea zonei de coastă. 
 
 Vecinătăţile sunt reprezentate de zone de locuire cu caracter sezonier sau permanent, 
dotări turistice sau complementare. 
 
Teritoriul studiat prin prezenta documentaţie de urbanism, în suprafaţă de 11358,00 mp. (1,13 
ha.) , a fost încadrat, în baza considerentelor anterior menționate, în următoarea zonă de 
reglementare: 
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GENERALITĂȚI - ZLT_ CARACTERUL SUBZONEI DEDICATE LOCUIRII COLECTIVE ȘI 
CONSTRUCȚIILOR DESTINATE TURISMULUI 
 
 Subzona se caracterizează printr-un fond construit, în mare parte format din locuințe 
colective mici și medii cu funcțiunea de locuire sezonieră sau permanentă. 
 
 
 
Pentru zonele predominant rezidențiale prezentul regulament are în vedere, pe de o parte, 
necesitățile funcționale și spațial configurative ale zonei în care se încadrează, iar pe de altă 
parte, asigurarea calității locuirii la standarde similare cu alte orașe europene, 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.  
 
5.1.2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ U.T.R. PROPUS 

UTILIZĂRI ADMISE : 

- locuințe colective mici și medii; 
- construcții destinate turismului (vile, pensiuni, hoteluri, etc.); 
- alimentație publică (restaurante, cafenele, ceainării, cofetării – exclusiv la parterul 
construcțiilor ce prezintă acces direct dintr-o circulație publică). 

 
UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI : 
 

  Clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă și spre traseele pietonale :  
- 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 activitățileîn care accesul publicului nu este liber să nu reprezinte mai mult 

de 30% din lungimea străzii incluse în zonă și să nu formeze segmente de astfel de fronturi mai 
lungi de 50 metri; 

- pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonarea seismică;  
- se admite conversia locuințelor în alte funcțiuni, cu condiția ca aceasta să nu depășească  

40% din A.D.C.; 
 
UTILIZĂRI INTERZISE: 
 

- activități productive poluante, cu risc tehnologic; 

- anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență; 

- depozitări de materiale refolosibile și platforme de precolectare a deșeurilor urbane; 

- depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; 

- activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile 
publice; 

- autobaze, stații de întreținere; 

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care 
împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice. 
 
5.1.3. CONDIȚII DE AMPLASARE, CONFIGURARE ȘI ECHIPARE A CLĂDIRILOR 
 
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI) 
 
FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI: 
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a) În accepţiunea art. 30 al H.G.R. 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. 

b) Pentru parcelările existente, executate înainte de anul 1996, cu respectarea altor prevederi 

privind suprafeţele şi dimensiunile minime ale parcelelor(cu dimensiuni inferioare celor prevăzute  

 

de prezentul regulament), autorizarea executării construcţiilor noi se va face cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare referitoare la normele de igienă şi de protecţie împotriva incendiilor 

– extras din prevederile “Ghidului cuprinzând precizări, detalieri şi exemplificări pentru 

elaborarea şi aprobarea regulamentului local de urbanism de către consiliile locale”, emis în 

1997, de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  

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. 

c) Executarea de noi parcelări este condiționată de elaborarea unui plan urbanistic de detaliu, 

atunci când prin parcelare se modifică accesul carosabil și/sau pietonal la loturi și atunci când se 

propun artere carosabile noi, conform prevederilor atr. 32, alin (5), lit. b) din Legea 350/ 2001 

privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. 

Prezenta documentație de urbanism nu are ca obiect parcelarea terenurilor ce constituie 
suprafața documentației de tip P.U.Z., respectiv 11358,00 mp.. 
 
AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT 
 
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. 
 
Amplasarea faţă de aliniament. 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: 

 în cazul zonelor construite compact, construcţiile vor fi amplasate obligatoriu la 
aliniamentul clădirilor existente, conform tipologiei parcelarului; 

 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, rampe de acces la garaje 
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; 

 în cazul amplasării clădirilor pe aliniament se admit console, balcoane sau 
bovindouri către domeniul public dacă nu depăşesc 1,00 metru de la alinierea de la 
stradă şi asigură o distanţă de 3,00 metri pe verticală de la cota drumului sau a trotuarului  
amenajat. 

 
ZLT_ CARACTERUL SUBZONEI DEDICATE LOCUIRII COLECTIVE ȘI CONSTRUCȚIILOR 
DESTINATE TURISMULUI 
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- construcțiile vor fi retrase de la aliniament cu minim 5,00 metri sau vor fi dispuse pe 

aliniament în funcție de caracterul străzii, de profilul activității și de normele existente; 

- în suprafața de teren non aedificandi dintre limita de rproprietate și amplasarea construcției, 

se pot amenaja spații verzi, locuri de joacă (conform normelor în vigoare), circulații pietonale sau 

parcaje ce deservesc funcțiunea construcției. 

 

 

 

 

 
AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE 
PARCELELOR 
 
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. 
 
Amplasarea în interiorul parcelei. Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai 
dacă se respectă: 
o distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform 

prezentului regulament şi cu respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/2014, modificat si 
completat prin Ordinul nr.994/ 2018 sau cu acordul proprietarilor, referitoare la asigurarea 
condiţiilor de însorire a construcţiilor; 

o distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului 
unităţii teritoriale de pompieri. 

 
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 avizat favorabil de 

Direcţia judeţeană de sănătate publică, Plan urbanistic de Detaliu, etc). 

ZLT_ CARACTERUL SUBZONEI DEDICATE LOCUIRII COLECTIVE ȘI CONSTRUCȚIILOR 
DESTINATE TURISMULUI 
 

- retragerea față de limitele laterale : conform avizului emis de catre Comisia tehnica a 
Consiliului Judetean Constanta, identificat cu numarul nr. 29693/ 10.12.2018, pagina 2/3, 
amplasarea fata de interiorul parecelei prin prezenta documentatie se va realiza dupa cum 
urmeaza: "distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei - 
conform Cod Civil."; 

De asemenea se vor avea in vedere prevederile O.M.S. nr. 119/2014, modificat si completat 
prin Ordinul nr.994/ 2018. 

 
- retragerea față de limitele posterioare: conform avizului emis de catre Comisia tehnica a 

Consiliului Judetean Constanta, identificat cu numarul nr. 29693/ 10.12.2018, pagina 2/3, 
amplasarea fata de interiorul parecelei prin prezenta documentatie se va realiza dupa cum 
urmeaza: "distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei - 
conform Cod Civil."; 

De asemenea se vor avea in vedere prevederile O.M.S. nr. 119/2014, modificat si completat 
prin Ordinul nr.994/ 2018. 

 
- clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor 

(după caz) pentru a nu lăsa calcane vizibile din circulațiile publice;  
- în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire 

având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă 
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de la limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de 
calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate 
din înălțime, dar nu mai puțin de distantele mentionate in Codul Civil cu privire la distantele 
fata de limitele de proprietate;  

- retragerea faţă de limita posterioară a parcelei se indică a fi cel puţin egală cu jumătate din 
înălțimea la cornișă a clădirii sau 1/3 din înălțime (cu condiția repesctării normelor în vigoare a 
procesului de iluminat natural de 1/2 ore pe zi în solstițiul de iarnă), si se solicita respectarea 
prevederilor Codului Civil actualizat. Se recomanda ca aceasta distanta sa nu fie mai mica de 
3,00 metri avand in vedere amplasarea constructiilor invecinate. 

 
 
 

 
AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ 
 
ZLT_ CARACTERUL SUBZONEI DEDICATE LOCUIRII COLECTIVE ȘI CONSTRUCȚIILOR 
DESTINATE TURISMULUI 
 

- se recomandă ca amplasarea clădirilor să respecte între ele distanțe egale cu jumătate din 
îăalțimea celei mai înalte; distanța se poate reduce la jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 
5,00 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; 

- între fațadele spre care sunt orientate camere de locuit distanța va fi egală cu  înălțimea 
clădirii celei mai înalte; distanța se poate reduce la jumătate în cazul în care pe fațadele opuse 
sunt numai ferestre ale dependințelor și ale casei scării. 
 
CIRCULAŢII ŞI ACCESURI 
 
a)  Accesuri 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 accesurilor se determină conform anexei nr. 4 la H.G.R. 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) Accesuri pietonale. Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este 
permisă numai dacă se asigură acces pietonal pentru construcție, potrivit importanţei şi 
destinaţiei construcţiei.  
 
STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 

 
a) Autorizarea executării construcţiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor 

necesare conform destinaţiei clădirii: 

 în interiorul parcelei, pe suprafața parcelei și pe toate lungimile parcelei pentru care se 
solicită autorizaţia de construire, și vor avea acces direct din stradă, alee sau drum de 
servitute; 
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 pe o altă parcelă aflată la o distanţă de maxim 500,00 metri de imobilul deservit, 
achiziţionată sau închiriată în acest scop şi pentru care, prin autorizaţia de construire se 
stabileşte faptul că spaţiilor de parcare respective nu li se poate schimba destinaţia pe 
durata existenţei imobilului deservit; 

 prin concesionare sau închiriere a spaţiilor de parcare din spaţiile publice de parcare 
existente sau în curs de realizare; 

 prin participarea investitorului la amenajarea de parcări publice în zone învecinate 
imobilului vizat, în cadrul unui parteneriat public-privat, investitorul beneficiind astfel de un 
număr de locuri de parcare direct proporţional cu sumele investite de acesta.  
 

b) Numărul minim al locurilor de parcare ce trebuie asigurate se stabileşte în funcţie de 
destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform Normativ NP 24-97, P132-93 pentru 
proiectarea parcajelor de autoturisme în localitățile urbane, marcate pe planul de situație 
în număr de minim 60% din totalul de unități collective (conform H.C.L. 157 din 
28.04.2017). 
 
ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR 
 
 Înălţimea construcţiilor. Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea 

înălţimii maxime admise conform prezentului regulament. Prin derogare, se pot autoriza lucrări 

de supraetajare a clădirilor cu încă un nivel, o singură dată, în suprafaţă de maximum 20% din 

suprafaţa construită desfăşurată a clădirilor, cu condiţia situării acestora în afara zonelor 

construite protejate sau a zonelor de protecţie a monumentelor, conform prevederilor art. 2, alin 

(4) al legii nr. 50/1991, actualizată. 

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. 

Se adaugă prevederilor mai sus menționate cu privire la înălțimea construcțiilorșiurmătoarele 
specificații: 
 
ZLT–SUBZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE MICI ȘI MEDII ȘI CONSTRUCȚII DESTINATE 
TURISMULUI, SITUATĂ ÎN APROPIEREA ZONEI DE COASTĂ 
 
R.H. minim = P+2E (H. minim = 13,00 metri) 
 
R.H. maxim = P+3E+M (H. maxim = 16,00 metri) 
 
*Modul de calcul al regimului de inaltime in prezenta documentatie este dupa cum urmeaza: 
Demisol= maximum 1,60 metri 
Parter= maximum 5,00 metri 
Etaj curent= maximum 3,00 metri 
Atic= maximum 1,50 metri (se permite realizarea de terase circulabile) 
 
In functie de solutia arhitecturala si a functiunilor adapostite de constructii, numarul de niveluri si/ 
sau regimul de inaltime al nivelurilor se poate adapta, cu conditia ca regimul de inaltime 
maximum propus in metri prin prezenta documentatie sa nu fie depasit. 
 
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.  
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În condiţiile în care caracteristicile geotehnice o permit, este admisă realizarea de 
subsoluri si demisoluri. Numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcţie 
de necesităţile tehnice şi funcţionale ale construcţiilor.  
 
ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
 
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. 

Se adaugă la prevederile mai sus menționate cu privire la aspectul exterior al clădirilor și 
următoarele prevederi specifice:  
 

 Arhitectura clădirilor va exprima caracterul zonei și al funcţiunilor adăpostite. 

 Nu se va accepta utilizarea în exterior a unor materiale de calitate îndoielnică, a celor 
specifice pentru interior. 

 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 construcţiile noi aceste echipamente şi instalaţii vor fi mascate în planul 
fațadei. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea 
prevederilor legaleîin vigoare. 

 Amplasarea panourilor de afișaj publicitar, atât pe domeniul public, cât și pe proprietăți 
private sau pe fațadele ori calcanele clădirilor, se va autoriza conform Legea nr. 185/2013 
privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate. 

 
CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ 
 
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 suprafeţelor 

exterioare (prin asfaltare, betonare sau  alte învelitori 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 
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drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, în funcţie de dimensiuni şi 

de funcţiune. 

d) Se interzice dispunerea vizibilă a aparatelor de aer condiţionat, cablurilor şi antenelor TV sau 

de satelit. La construcţiile noi aceste echipamente şi instalaţii vor fi mascate în planul faţadei. 

Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicaţii, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare. 

 

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 acetora se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în 

incinte sau în nişele construcţiilor, cu acordul prealabil al proprietarilorincintelor / 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 în 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.   
 

Conform studiului de precoordonare retele tehnico-edilitare, elaborat de catre 
investitor pentru documentatia prezenta, se specifica urmatoarele: 

 

ALIMENTARE CU APA 

Constructia propusa respecta distanta de 3.00m fata de retelele publice de alimentare cu apa 

existente in zona. 

 Pentru alimentarea cu apa a noii cladiri se propune realizarea in incinta a unei retele de 

alimentare cu apa. Legatura intre reteaua publica existenta in zona si reteaua propusa in 

incinta se va face printr-un bransament, numai cu acordul SC RAJA SA si pe baza unui 

proiect întocmit de SC RAJA SA. Se propune un bransament la conducta de apa existenta 

pe str. D5. 
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 Pentru asigurarea presiunii la etajele superioare si a variatiilor orare de consum se va  

prevedea o gospodari e proprie de apa dotata cu hidrofor. 

 Pentru alimentarea cu apa a noii cladiri se propune realizarea unei retele de incinta si a 

unui bransament la conducta existenta pe str. D5 . Legatura intre reteaua publica proiectata 

si incinta se va face printr-un bransament, numai cu acordul RAJA SA sl pe baza unui proiect 

întocmit de RAJA SA. 

 Proiectul noilor instalatii interioare de alimentare cu apa, întocmit de un proiectant de 

specialitate, va fi înaintat la SC RAJA SA, odata cu tema pentru proiectarea brasamentului. 

 La limita amplasamentului se va rezerva un spatiu pentru amplasarea caminului de 

bransament. 

CANALIZARE 

Fata de reteaua publica de canalizare existenta in zona, constructia propusa pastreaza  

distanta minima de 2.00m, zona de exploatare. 

Pentru evacuarea apelor uzate de la amplasament se propune realizarea unei retele de 

incinta si a unui racord la canalizarea de serviciu proiectata. 

Reteaua de canalizare din incinta va fi dimensionata si proiectata in sistem separativ. 

 Apele pluviale din incinta (calculate la o frecventa a ploii de 1/ 2) vor fi stocate intr-un 

bazin de retentie ce va fi executat pe reteaua interioara de canalizare  pluviala si vor fi 

evacuate la canalizarea  publica prin pompare prin intermediul unui camin de disipare de 

energie ce va fi amplasat pe instalatia interioara de canalizare, inainte de caminul de

 racord.    

 Pentru îndeplinirea conditiilor de calitate impuse de HG 351/2005  si  HG352/2005  

privind  calitatea apelor uzate deversate la canalizarea publica, este necesar sa se prevada o 

instalatie de preepurare locala specifica activitatii desfasurate- in zona, astfel incat apele 

deversate la racordul de canalizare sa respecte normele prevazute in NTPA 002. 

Calitatea apelor uzate evacuate la canalizarea publica va fi verificata prin analize de 

laborator, pe baza unui contract încheiat cu un Laborator Control Ape Uzate autorizat. 

 La limita amplasamentului se va rezerva un spatiu pentru amplasarea caminului de 

racord. 

Proiectul noilor instalatii interioare de canalizare, întocmit  de un proiectant de specialitate, va 

fi inaintat la SC RAJA SA, odata cu tema pentru proiectarea racordului. 

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 

Se vor respecta, pe tot parcursul / executiei lucrarilor, distantele minime si si masurile de 

protectie fata de cablurile electrice aflate in zona conf. normativelor in vigoare (ordinul ANRE 

4912007, PE 10612003, NTE 007108100, STAS 8591/1 -91 si Legea Energiei Electrice 

nr.12312012. 

 Nu se vor executa lucrari de sapaturii in zona traseelor cablurilor electrice 
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ln zonele de protectie ale LES/LEA nu se vor depozita materiale, pamant provenit din 

sapaturi, echipamente, etc care sa micsoreze gabaritele; utilajele vor respecta distantele 

minime prescrise fata de elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu 

utilaje cu gabarit redus in aceste zone. 

 ln zona amplasamentului exista retea electrica de distributie. 

 Beneficiarul va rezerva in incinta un spatiu pentru amplasarea unui post de transformare in 

vederea alimentarii cu energie electrica a noii constructii (daca va fi cazul). 

Necesarul energetic pentru noua constructie si modul de racordare se va realiza in baza unui 

Studiu de Solutie intocmit de o firma atestata in acest sens. 

 Dupa terminarea lucrarilor se va solicita aviz de racordare. 

ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 

Avizul P.U.Z. este favorabil cu urmatoarele mentiuni: 

1. Conform Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 „Art. 190. - Pentru 

protectia obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice tertilor: 

a. sa realizeze constructii de orice fel in zona de siguranta a obiectivelor de gaze naturale; in 

cazul in care, in mod exceptional, este necesar ca pe terenul pe care sunt amplasate acestea 

sa se execute o constructie, solicitantul va suporta toate cheltuielile aferente modificarilor 

necesare, cu respectarea tuturor prevederilor referitoare la proiectarea si executia lucrarilor 

in sectorul gazelor naturale si sub conditia cedarii in patrimoniul operatorului a bunului 

rezultat; 

b. sa efectueze sapaturi sau lucrari de orice fel in zona de protectie a obiectivelor de gaze 

naturale, fara avizul prealabil al operatorului de sistem 

c. sa depoziteze materiale pe caile de acces si in zona de protectie a obiectivelor de gaze 

naturale; 

d. sa intervina în orice mod asupra conductelor, echipamentelor si instalatiilor de gaze 

naturale." 

2. Dezvoltarea retelei de gaze naturale se va face in functie de solicitarile din zona 

respectiva, in conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de 

distribuţie a gazelor naturale aprobat prin Ordinul 32/2017 

3. Amplasarea de obiective noi, constructii noi şi lucrări de orice natură in zona de protectie a 

retelelor de gaze naturale existente, se realizează numai cu respectarea Normelor tehnice 

pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale 

NTPEE - 2018, prevederilor Legii energiei electrice 

si a gazelor naturale nr. 123/2012 si Ordinului 47/2003 emis de Ministerul Economiei si 

Comertului. 

4. Avand in vedere ca reteaua de distributie gaze naturale este intr-o continua dezvoltare, 

prin Certificatele de Urbanism emise in vederea construirii si amenajarii terenului, veti solicita 

si avizul societatii noastre. 
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5. Viitoarele construcţii si/sau instalaţiile subterane se vor proiecta/monta/amplasa la cel 

puţin distanţa minimă admisă (distanta de siguranta). Distanţele de siguranta, exprimate În 

metri, se măsoară în proiecţie orizontală Între limitele exterioare ale conductelor şi 

construcţiile sau instalaţiile subterane proiectate si sunt prezentate În tabelul 1 si 2 din 

NTPEE-2018. 

 Avand in vedere ca reteaua de gaze naturale este in dezvoltare, se va solicita la faza 

urmatoare si avizul DISTRIGAZ SUD Retele. 

 Pentru alimentarea cu gaze naturale a amplasamentu lui este necesara realizarea unui 

bransament la conducta de gaze naturale existenta. 

SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 
 
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 H.C.L. 179 din 28.04.2017:  

 locuințe unifamiliale – minim 3 pomi fructiferi/arbori; 

 locuințe colective – minim un copac pentru fiecare apartament/garsonieră; 
 

 alte categorii de obiective – minim 1 pom pentru fiecare 100,00 mp. construibili. 
 

Autorizația de construire se eliberează în urma prezentării, pe lângă celelalte documente 

solicitate de lege, a unui angajament de plantare a pomilor fructiferi/arborilor. 

Se adaugă la prevederile mai sus menționate cu rpivire la spațiile verzi șiurmătoarele prevederi 
specifice: 

 Este obligatorie realizarea de spații plantate adecvate funcțiunii repective conform actelor 
normative în vigoare. (conform H.C.L. nr. 179/28.04.2017 cu privire la derularea 
proiectului “Reconstrucția ecologică” și H.C.J.C. 152/2013Regulamentului privind 
stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, 
plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrative al jud. 
Constanța); 

 Spațiile plantate trebuie astfel proiectate încât să contribuie la aspectul reprezentativ al 
spațiilor și construcțiilor; 

 Se recomandă ca 75% din suprafețele teraselor necirculabile și 10% din terasele 
circulabile ale construcțiilor să fie amenajate ca spații verzi pentru ameliorarea 
microclimatului și a imaginii oferite către clădirile învecinate și circulații. 

 

ÎMPREJMUIRI 
 
În condiţiile prezentului regulament, este permisă autorizareaurmătoarelor categorii de 

împrejmuiri: 

 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 maxim 50 cm 
înălţime, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor şi/sau integrării clădirilor în 
caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice. 
 

Înălţimea maximă a imprejmuirilor va fi de 1,80 - 2,20 m.  
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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 depăşi 

limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al zonei, respectând 

aceleaşi exigente 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).  

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI 
 
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.) 
 

POT maxim = 40 % 
 
COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.) 
 

  CUT maxim = 1.60 mp./A.D.C. 
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