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I.	PRESCRIPŢII	GENERALE	
I.1	DOMENIU	DE	APLICARE	
 

1.1. Prezentul regulament se aplică pe întreg teritoriul administrativ al municipiului Mangalia. 

1.2. Dreptul de construire se acordă potrivit prevederilor legale, cu respectarea 
documentațiilor de urbanism și regulamentelor locale de urbanism aferente, aprobate potrivit 
prezentei legi. 

În cazul parcelelor cu geometrii neregulate, incompatibile cu structura și parametrii zonei 
proiectați prin documentațiile de urbanism sau amenajare a teritoriului, schimbarea regimului 
juridic, economic sau tehnic al terenului, potrivit legii, poate fi condiționat de modificarea 
limitelor parcelelor respective, cu acordul proprietarilor, prin reconfigurarea acestora pe baza 
unui plan urbanistic zonal, aprobat potrivit legii. 

1.3. La emiterea autorizației de construire de către autoritatea publică competentă, pe lângă 
prevederile documentațiilor de urbanism și ale regulamentelor locale de urbanism aferente 
acestora, vor fi avute învedere următoarele aspecte: 

a) existența unui risc privind securitatea, sănătatea oamenilor sau neîndeplinirea condițiilor de 
salubritate minime;  

b) prezența unor vestigii arheologice.  

c) existența riscului de încălcare a normelor de protecție a mediului; 

d) existența riscului de a afecta negativ patrimoniul construit, patrimoniul natural sau peisaje 
valoroase- recunoscute și protejate potrivit legii; 

e) existența riscurilor naturale de inundații sau alunecări de teren; 

f) evidențierea unor riscuri naturale și/sau antropice care nu au fost luate în considerare cu 
prilejul elaborării documentațiilor de urbanism aprobate anterior pentru teritoriul respectiv. 

	

I.2	CORELĂRI	CU	ALTE	DOCUMENTAŢII	
2.1. Prezentul Regulament Local de Urbanism preia prevederile Planurilor Urbanistice Zonale 
aprobate anterior intrării sale în valabilitate. 

2.2.	Totodată, prezentul regulament preia acele prevederi din regulamentele anterioare, ale 
căror efecte sunt imprimate în configuraţia cadrului construit actual al municipiului.	

2.3 Documentaţiile de urbanism zonale şi de detaliu ce vor fi elaborate pe teritoriul 
municipiului Mangalia după adoptarea Planului Urbanstic General, vor respecta structura 
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zonelor, subzonelor şi utr-urilor propuse în acesta și vor respecta prevederile Legii 350/2001 
cu modificările și completările ulterioare.  

I.3	CONDIŢII	DE	APLICARE	
3.1. Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism şi 
le adaptează şi detaliază în funcţie de specificul municipiului Mangalia și a stațiunilor turistice 
componente: Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun și Olimp.  

3.2. In perspectiva realizarii unor instalatii de alimentare cu apa a noilor zone lotizate, se va lua 
in considerare ca pentru sistemele, lucrarile si retelele de alimentare pentru stingerea 
incendiilor in localitati, platforme si parcuri industriale se va solicita avizul inspectoratului 
pentru situatii de urgenta  

3.3. În zona de siguranță Căi Ferate (20m) nu se vor realzia construcții definitive. Amplasarea 
construcțiilor de orice tip în zna de protecție a Căii Ferate (100m dreapta- stânga față de axul 
liniei CF) va fi avizată de CNCF CFR SA- Sucursala Regională CF Constanța. 

3.4. Zona de siguranță și protecție pentru LEA 110kV este de 37m (respectiv 18,5 m de o parte 
și de cealalată a axului liniei). 

 

I.4	DEROGĂRI	DE	LA	PREVEDERILE	REGULAMENTULUI	LOCAL	DE	
URBANISM	
4.1. Prin	derogare	 se	 înţelege	modificarea	 condiţiilor	de	 construire:	 funcţiuni	 admise,	
regim	de	construire,	înălţime	maximă	admisă,	aliniere,	distanţe	minime	faţă	de	limitele	
lateral	 și	 posterioare	 ale	 parcelei,	 POT,	 CUT	 şi	 alte	 elemente	 caracteristice	 specifice	
zonelor	şi	subzonelor	funcţionale. 

4.2. Modalităţile de autorizare în cazul derogărilor vor respecta prevederile legale în vigoare 

4.3. Modificarea prin planuri urbanistice zonale de zone ale unei unităţi teritoriale de referinţă, 
stabilite prin reglementări aprobate prin Planul urbanistic general, poate fi finanţată de 
persoane juridice şi/sau fizice. În această situaţie, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) 
propus de noua reglementare nu îl va putea depăşi pe cel aprobat iniţial cu mai mult de 20%, o 
singură dată. 

Prevederile nu se aplică pentru planurile urbanistice zonale destinate zonelor de interes 
economic, respectiv constituirii de parcuri industriale, parcuri tehnologice, supermagazine, 
hipermagazine, parcuri comerciale, zone de servicii şi altele asemenea. 

4.4.  Modificarea Regulamentului local de urbanism aprobat se face numai în condiţiile în care 
acestea nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism.  

4.6. Împărţirea teritoriului în unităţi teritoriale de referinţă (denumite în continuare UTR),  s-a 
făcut conform planşei de Reglementări Urbanistice- parte integrantă ale prezentei 
documentaţii.  
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I.5	CONDIŢII	DE	CONSTRUIBILITATE	A	PARCELELOR	
5.1. Parcelele sunt considerate construibile direct dacă respectă următoarele condiţii: 

CONDIŢII MINIME DE CONSTRUIBILITATE 
REGIM DE 
CONSTRUIRE 

U/M 

PARCELĂRI	NOI	 	P	 –P+2	NIVELURI ‐	CONFORM	
REGULAMENTULUI	GENERAL	DE	URBANISM	

	 	

front minim înşiruit 8 metri 

 cuplat, izolat 12 
metri 

suprafaţa minimă înşiruit 150 mp. 

 cuplat, izolat 200 mp. 

raport între lăţimea şi adâncimea parcelei cel puţin egal  

INSERŢII	 ÎN	 PARCELĂRI	 EXISTENTE	 	 P‐P+2	
NIVELURI	–	CONFORM	P.U.G.	

	 	

front minim înşiruit 8 metri 

 cuplat, izolat 10 
metri 

suprafaţa minimă înşiruit 150 mp. 

 cuplat,izolat 200 mp. 

raport între lăţimea şi adâncimea parcelei maxim 1/3    

	

5.2. Parcelele cu suprafaţa sub dimensiunile liniare şi de suprafaţă specificate în cadrul 
subcapitolului 5.1 al prezentului regulament, pot deveni construibile numai prin comasarea sau 
asocierea cu una din parcelele învecinate. Parcelele fără acces la o cale de comunicaţie rutieră 
sunt considerate neconstruibile până la eliminarea disfuncţiei și conformarea parcelei la 
condițiile minime de construibilitate. 
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5.3. Parcelările rezultate din terenuri cu fostă destinaţie agricolă, vor respecta obligatoriu 
prevederile de la art. I.5, aliniatul 5.1 din prezentul regulament.  

 

I.6	DIVIZIUNEA	TERENURILOR	ÎN	ZONE,	SUBZONE	ŞI	UNITĂŢI	
TERITORIALE	DE	REFERINŢĂ	

 

6.1. Definirea unei anumite unităţi teritoriale de referinţă este determinată de următorii 
parametri şi este constituită pe criterii urbanistice similare sau omogene: 

 relief şi peisaj cu caracteristici similare 

 evoluție istorică unitară într-o anumită perioadă 

 sistem parcelar și mod de constuire omogen 

 folosinţe de aceeaşi natură a terenurilor şi construcţiilor 

 regim juridic al imobilelor similar 

6.2. Pentru toate unităţile teritoriale de referinţă situate în zonele de protecţie ale unor 
elemente naturale sau antropice, se va respecta procedura de avizare conform legislaţiei 
specifice în vigoare. 

6.3.	Regulamentul	este	alcătuit	pentru	următoarele	zone,	subzone	 şi	unităţi	 teritoriale	
de	referinţă:	

Denumire	UTR	 Zone	și	subzone	funcționale	
componente	

RH	
Maxim	

POT	
maxim	

CUT	
maxim	

UTR 1 L1b		 - subzona de locuire individuala 
cu regim de construire continuu sau 
discontinuu cu inaltime maxima de 
P+2E situata in afara zonelor de 
protectie a valorilor istorice si 
arhitectural-urbanistice;  

P+2	 50	

(70	%	
pentru	
extinderi)	

1.5	

(2.0	
pentru	
extinderi)

IS3e		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic de 
inaltime si densitate  redusa 

P+1	 40	 0.8	

IS3f - Subzona institutiilor și serviciilor P+2	 10%	 0,3	
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de tip turistic cu densitate redusă 

M2a		 ‐	subzona mixta cu regim de 
construire continuu sau discontinuu cu 
regim mediu de inaltime P+4E; 	

P+5	 60	 3.5	

UTR 2-Zona 
agrement Olimp 

IS3a		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic de 
inaltime; 	

P+2	 40	 1.2	

IS3b		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mediu 
de inaltime; 	

P+4	 40	 2.0	

IS3c		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim inalt 	

P+9	si	
peste	

60	 4.8	

IS3d		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic de 
inaltime si densitate  redusa 

P+1	 20	 0.5	

At1	‐	zona de agrement- turism	 P	 40	 0.5	

L1b		 - subzona de locuire individuala 
cu regim de construire continuu sau 
discontinuu cu inaltime maxima de 
P+2E situata in afara zonelor de 
protectie a valorilor istorice si 
arhitectural-urbanistice;  

P+2	 50	

(70	%	
pentru	
extinderi)	

1.5	

(2.0	
pentru	
extinderi)

L4a - subzonă locuințe individuale și 
servicii turistice 

P+1 40	 1,6

L4b - subzonă locuințe individuale și 
servicii turistice 

P+3	 40	 2,0	

ZONA	TERENURILOR	CU	DESTINATIE	
SPECIALA	(S1)	

P+4	 50	 2.5	
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UTR 3 Zona 
agrement Neptun 

IS3a		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic de 
inaltime; 	

P+2	 40	 1.2	

UTR 4- Zona 
agrement Neptun 

IS3a		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic de 
inaltime; 	

P+2	 40	 1.2	

IS3b		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mediu 
de inaltime; 	

P+4	 40	 2.0	

UTR 5- Zona 
agrement Neptun 

IS3c		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim inalt 	

P+9	si	
peste	

60	 4.8	

IS1		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor; 	

P+4	 50	 2.5	

UTR 6- Zona vile 
Neptun 

S3	‐	zona cu destinatie speciala		 P+4	 20	 1.0	

UTR 7- Zona 
agrement Neptun 

IS3a		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic de 
inaltime; 	

P+2	 40	 1.2	

IS3b		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mediu 
de inaltime; 	

P+4	 40	 2.0	

IS3e		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic de 
inaltime si densitate  redusa 

P+1	 40	 0.8	

L5a- subzonă locuințe individuale și 
servicii turistice 

P+1 40% 1,6 

L5b- subzonă locuințe individuale și 
servicii turistice 

P+3 40% 2,0
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UTR 8- Zona 
agrement Neptun 

IS3c		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim inalt 	

P+9	si	
peste	

60	 4.8	

IS1		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor; 	

P+4	 50	 2.5	

UTR 9- Bazar 
Neptun 

IS1		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor; 	

P+4	 50	 2.5	

IS3a		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic de 
inaltime; 	

P+2	 40	 1.2	

IS3b		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mediu 
de inaltime; 	

P+4	 40	 2.0	

IS3c		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim inalt 	

P+9	si	
peste	

60	 4.8	

L2		 ‐	subzona de locuire colectiva, cu 
regim de construire continuu sau 
discontinuu si inaltime maxima de P+4E 

P+4	 40	 2.0	

M4‐		subzona mixta cu regim de 
construire continuu sau discontinuu cu 

regim mic de inaltime 	

P+1	 90	 1.8	

A2		 ‐	subzona activitatilor compuse 
predominant din industrie nepoluanta si 
servicii, zone pretable la conversii 
functionale (zonele agricole, de 
depozitare, de productie care sunt 
dezafectate in prezent), cu regim de 
construire continuu sau discontinuu in 
constructii de tip hala si cu partiu;	

P+2	 60	 1.8	
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UTR 10- Zona 
agrement 
Steaguri Neptun 

IS3e		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic de 
inaltime si densitate  redusa 

P+1	 40	 0.8	

At2	- zona de agrement	 P+teras
a 
circulab
ila 

50 (80% 
pentru 
extinderi) 

0.5 (0.8 
pentru 
extinderi) 

UTR 11- Zona 
agrement Jupiter 

IS3a		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic de 
inaltime; 	

P+2	 40	 1.2	

IS3a	1	 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic de 
inaltime; 	

P+3	 40	 1.6	

IS3c		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim inalt 	

P+9	si	
peste	

60	 4.8	

IS3f - Subzona institutiilor și serviciilor 
de tip turistic cu densitate redusă 

P+2	 10%	 0,3	

UTR 12- Zona 
agrement Jupiter 

IS3b		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mediu 
de inaltime; 	

P+4	 40	 2.0	

IS1		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor; 	

P+4	 50	 2.5	

UTR 14- Zona 
agrement Jupiter 

IS3a	1	 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic de 
inaltime; 	

P+3	 40	 1.6	

IS3c		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim inalt 	

P+9	si	
peste	

60	 4.8	

UTR 15- Zona 
agrement Cap 

IS3c		 ‐	subzona institutiilor publice si P+9	si	 60	 4.8	
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Aurora serviciilor de tip turistic cu regim inalt 	 peste	

UTR 16- Zona 
agrement Cap 
Aurora 

IS3b		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mediu 
de inaltime; 	

P+4	 40	 2.0	

UTR 17- Zona 
agrement Cap 
Aurora 

M2a		 ‐	subzona mixta cu regim de 
construire continuu sau discontinuu cu 
regim mediu de inaltime P+4E; 	

P+5	 60	 3.5	

UTR 18- Zona 
mixtă locuințe 
colective/ servicii 

M2		 ‐	subzona mixta cu regim de 
construire continuu sau discontinuu cu 
regim mediu de inaltime P+4E; 	

P+4	 40	 2.0	

UTR 19- Zona 
agrement Venus 

IS3b		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mediu 
de inaltime; 	

P+4	 40	 2.0	

IS3c		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim inalt 	

P+9	si	
peste	

60	 4.8	

UTR 20- Zona 
agrement vile 
Venus 

IS3a		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic de 
inaltime; 	

P+2	 40	 1.2	

IS3d		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic de 
inaltime si densitate  redusa 

P+1	 20	 0.5	

UTR 21- Zona 
agrement Venus 

IS3a		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic de 
inaltime; 	

P+2	 40	 1.2	

IS3b		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mediu 
de inaltime; 	

P+4	 40	 2.0	

IS1		 ‐	subzona institutiilor publice si P+4	 50	 2.5	
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serviciilor; 	

UTR 22- Zona 
agrement Venus 

IS3a		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic de 
inaltime; 	

P+2	 40	 1.2	

IS3d		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic de 
inaltime si densitate  redusa 

P+1	 20	 0.5	

UTR 23- Zona 
agrement Venus 

At1	‐	zona de agrement- turism	 P	 40	 0.5	

UTR 24- Zona 
agrement Venus 

IS3a		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic de 
inaltime; 	

P+2	 40	 1.2	

At2	- zona de agrement	 P+teras
a 
circulab
ila 

50 (80% 
pentru 
extinderi) 

0.5 (0.8 
pentru 
extinderi) 

UTR 25- Zona 
activități 
productive 
nepoluante 

A3	 ‐	subzona activitatilor compuse 
predominant din industrie nepoluanta si 
unitati agricole;	

P+2	 60	 1.8	

V4- terenuri aferente ferme agricole	 P+1	 10	 0.3	

UTR 26- Zona 
agrement stadion 

IS3a		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic de 
inaltime; 	

P+2	 40	 1.2	

UTR 27- Zona 
mixtă 
locuințeindividua
le servicii 

M1b		 ‐	subzona mixta, situata in afara 
zonelor de protectie, cu regim de 
construire continuu si discontinuu cu 
inaltime maxima de P+2E;	

P+2	 40	 1.2	

UTR 28- Zonă 
locuițe 

L1b		 - subzona de locuire individuala 
cu regim de construire continuu sau 

P+2	 50	 1.5	
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individuale discontinuu cu inaltime maxima de 
P+2E situata in afara zonelor de 
protectie a valorilor istorice si 
arhitectural-urbanistice;  

(70	%	
pentru	
extinderi)	

(2.0	
pentru	
extinderi)

UTR 29- Zonă 
locuițe 
individuale 

L1b		 - subzona de locuire individuala 
cu regim de construire continuu sau 
discontinuu cu inaltime maxima de 
P+2E situata in afara zonelor de 
protectie a valorilor istorice si 
arhitectural-urbanistice;  

P+2	 50	

(70	%	
pentru	
extinderi)	

1.5	

(2.0	
pentru	
extinderi)

UTR 30- Zona 
ativități 
poductive și 
servicii 

A2		 ‐	subzona activitatilor compuse 
predominant din industrie nepoluanta si 
servicii, zone pretable la conversii 
functionale (zonele agricole, de 
depozitare, de productie care sunt 
dezafectate in prezent), cu regim de 
construire continuu sau discontinuu in 
constructii de tip hala si cu partiu;	

P+2	 60	 1.8	

UTR 31- Zona 
agrement Saturn 

IS3b		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mediu 
de inaltime; 	

P+4	 40	 2.0	

IS3c		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim inalt 	

P+9	si	
peste	

60	 4.8	

IS2		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip comercial 	

P+2	 40	 1.2	

UTR 32- Zona 
agrement vile 
Saturn 

IS3a		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic de 
inaltime; 	

P+2	 40	 1.2	

UTR 33- Zona 
agrement Saturn 

IS3c		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim inalt 	

P+9	si	
peste	

60	 4.8	
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UTR 34- Zona 
agrement Saturn 

IS3b		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mediu 
de inaltime; 	

P+4	 40	 2.0	

UTR 35- Pol 
urban principal 
Mangalia 

IS1		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor; 	

P+4	 50	 2.5	

IS2		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip comercial 	

P+2	 40	 1.2	

IS2a- Subzona instituțiilor publice și 
serviciilor de tip comercial 

P+2	 50%	 1,5	

IS3b		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mediu 
de inaltime; 	

P+4	 40	 2.0	

L2		 ‐	subzona de locuire colectiva, cu 
regim de construire continuu sau 
discontinuu si inaltime maxima de P+4E 

P+4	 40	 2.0	

M2		 ‐	subzona mixta cu regim de 
construire continuu sau discontinuu cu 
regim mediu de inaltime P+4E; 	

P+4	 40	 2.0	

UTR 36- Zona 
mixtă locuințe 
colective/ servicii 

L2		 ‐	subzona de locuire colectiva, cu 
regim de construire continuu sau 
discontinuu si inaltime maxima de P+4E 

P+4	 40	 2.0	

L3		 ‐	subzona de locuire colectiva, cu 
regim de construire continuu sau 
discontinuu si inaltime maxima de 
P+10E 	

P+10	 60	 4.0	

M3		 ‐	subzona mixta cu regim de 
construire continuu sau discontinuu cu 
regim mare de inaltime P+10E; 	

P+10	 60	 4.8*	
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UTR 37- Zona 
centrală Mangalia 

IS1		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor; 	

P+4	 50	 2.5	

IS1a	 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor; 	

P+5	 50	 1,5	

IS3b		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mediu 
de inaltime; 	

P+4	 40	 2.0	

IS3c		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim inalt 	

P+9	si	
peste	

60	 4.8	

L1a		 ‐	subzona de locuire individuala 
cu regim de construire continuu sau 
discontinuu cu inaltime maxima de 
P+1E amplasate in situl urban	

P+1	 40	

(70	%	
pentru	
extinderi)	

0,8	

(1,4	
pentru	
extinderi)

L2		 ‐	subzona de locuire colectiva, cu 
regim de construire continuu sau 
discontinuu si inaltime maxima de P+4E 

P+4	 40	 2.0	

M1a		 ‐	subzona mixta situata in situl 
urban, cu regim de construire continuu 
si discontinuu cu inaltime maxima de 
P+1E; 	

P+1	 40	 1.0	

M2		 ‐	subzona mixta cu regim de 
construire continuu sau discontinuu cu 
regim mediu de inaltime P+4E; 	

P+4	 40	 2.0	

C1		 ‐	subzona centrală cu regim de 
construire continuu si discontinuu 
amplasata in situl urban.	

P+1/	
P+4	

40	 0.8	
pentru	
P+1	

2.0	
pentru	
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P+4	

C2		 ‐	 subzona centrala cu regim de 
construire continuu si discontinuu 
situata in afara zonelor de protectie ale 
valorilor istorice si arhitectural 
urbanistice;	

P+2	 60	 1.8	

UTR 38- Pol 
urban principal 
Mangalia 

L1b		 - subzona de locuire individuala 
cu regim de construire continuu sau 
discontinuu cu inaltime maxima de 
P+2E situata in afara zonelor de 
protectie a valorilor istorice si 
arhitectural-urbanistice;  

P+2	 50	

(70	%	
pentru	
extinderi)	

1.5	

(2.0	
pentru	
extinderi)

L2		 ‐	subzona de locuire colectiva, cu 
regim de construire continuu sau 
discontinuu si inaltime maxima de P+4E 

P+4	 40	 2.0	

M1b		 ‐	subzona mixta, situata in afara 
zonelor de protectie, cu regim de 
construire continuu si discontinuu cu 
inaltime maxima de P+2E;	

P+2	 40	 1.2	

M2		 ‐	subzona mixta cu regim de 
construire continuu sau discontinuu cu 
regim mediu de inaltime P+4E; 	

P+4	 40	 2.0	

IS1		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor; 	

P+4	 50	 2.5	

IS2		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip comercial 	

P+2	 40	 1.2	

UTR 39- Pol 
urban principal 
Mangalia 

M1b		 ‐	subzona mixta, situata in afara 
zonelor de protectie, cu regim de 
construire continuu si discontinuu cu 
inaltime maxima de P+2E;	

P+2	 40	 1.2	
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M2		 ‐	subzona mixta cu regim de 
construire continuu sau discontinuu cu 
regim mediu de inaltime P+4E; 	

P+4	 40	 2.0	

IS1		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor; 	

P+4	 50	 2.5	

IS2		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip comercial 	

P+2	 40	 1.2	

L2		 ‐	subzona de locuire colectiva, cu 
regim de construire continuu sau 
discontinuu si inaltime maxima de P+4E 

P+4	 40	 2.0	

L3		 ‐	subzona de locuire colectiva, cu 
regim de construire continuu sau 
discontinuu si inaltime maxima de 
P+10E 	

P+10	 60	 4.0	

G2		 - cimitire si cladiri anexa; P+1	 50	 1.0	

ZONA	TERENURILOR	CU	DESTINATIE	
SPECIALA	(S1)	

P+4	 50	 2.5	

UTR 40- Zona de 
agrement Insula 
Mangalia 

IS3c		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim inalt 	

P+9	si	
peste	

60	 4.8	

UTR 41-Terenuri 
cu destinație 
specială 

A2		 ‐	subzona activitatilor compuse 
predominant din industrie nepoluanta si 
servicii, zone pretable la conversii 
functionale (zonele agricole, de 
depozitare, de productie care sunt 
dezafectate in prezent), cu regim de 
construire continuu sau discontinuu in 
constructii de tip hala si cu partiu;	

P+2	 60	 1.8	

ZONA	TERENURILOR	CU	DESTINATIE	 P+4	 50	 2.5	
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SPECIALA	(S1)	

UTR 42- Zona 
mixtă locuințe 
colective/ servicii 

M1b		 ‐	subzona mixta, situata in afara 
zonelor de protectie, cu regim de 
construire continuu si discontinuu cu 
inaltime maxima de P+2E;	

P+2	 40	 1.2	

M2		 ‐	subzona mixta cu regim de 
construire continuu sau discontinuu cu 
regim mediu de inaltime P+4E; 	

P+4	 40	 2.0	

UTR 43- Zona 
locuințe 
individuale 

L1b		 - subzona de locuire individuala 
cu regim de construire continuu sau 
discontinuu cu inaltime maxima de 
P+2E situata in afara zonelor de 
protectie a valorilor istorice si 
arhitectural-urbanistice;  

P+2	 50	

(70	%	
pentru	
extinderi)	

1.5	

(2.0	
pentru	
extinderi)

UTR 44- Zona 
locuințe 
individuale 

L1b		 - subzona de locuire individuala 
cu regim de construire continuu sau 
discontinuu cu inaltime maxima de 
P+2E situata in afara zonelor de 
protectie a valorilor istorice si 
arhitectural-urbanistice;  

P+2	 50	

(70	%	
pentru	
extinderi)	

1.5	

(2.0	
pentru	
extinderi)

UTR 45- Zona 
locuințe 
individuale 

L1b		 - subzona de locuire individuala 
cu regim de construire continuu sau 
discontinuu cu inaltime maxima de 
P+2E situata in afara zonelor de 
protectie a valorilor istorice si 
arhitectural-urbanistice;  

P+2	 50	

(70	%	
pentru	
extinderi)	

1.5	

(2.0	
pentru	
extinderi)

UTR 46- Zona 
mixtă locuințe 
colective/ servicii 

M2		 ‐	subzona mixta cu regim de 
construire continuu sau discontinuu cu 
regim mediu de inaltime P+4E; 	

P+4	 40	 2.0	

UTR 47- Zona 
mixtă locuințe 

L1b		 - subzona de locuire individuala 
cu regim de construire continuu sau 

P+2	 50	

(70	%	

1.5	

(2.0	
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colective/ servicii discontinuu cu inaltime maxima de 
P+2E situata in afara zonelor de 
protectie a valorilor istorice si 
arhitectural-urbanistice;  

pentru	
extinderi)	

pentru	
extinderi)

M1b		 ‐	subzona mixta, situata in afara 
zonelor de protectie, cu regim de 
construire continuu si discontinuu cu 
inaltime maxima de P+2E;	

P+2	 40	 1.2	

 A2		 ‐	subzona activitatilor compuse 
predominant din industrie nepoluanta si 
servicii, zone pretable la conversii 
functionale (zonele agricole, de 
depozitare, de productie care sunt 
dezafectate in prezent), cu regim de 
construire continuu sau discontinuu in 
constructii de tip hala si cu partiu;	

P+2	 60	 1.8	

UTR 48- Zona 
agrement 

IS3a		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic de 
inaltime; 	

P+2	 40	 1.2	

UTR 49- Zona 
mixtă locuințe 
colective/ servicii 

IS1		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor; 	

P+4	 50	 2.5	

M2		 ‐	subzona mixta cu regim de 
construire continuu sau discontinuu cu 
regim mediu de inaltime P+4E; 	

P+4	 40	 2.0	

L2		 ‐	subzona de locuire colectiva, cu 
regim de construire continuu sau 
discontinuu si inaltime maxima de P+4E 

P+4	 40	 2.0	

UTR 50- Zona 
mixtă locuințe 
colective/ servicii 

L1b		 - subzona de locuire individuala 
cu regim de construire continuu sau 
discontinuu cu inaltime maxima de 
P+2E situata in afara zonelor de 

P+2	 50	

(70	%	
pentru	

1.5	

(2.0	
pentru	
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protectie a valorilor istorice si 
arhitectural-urbanistice;  

extinderi)	 extinderi)

M1b		 ‐	subzona mixta, situata in afara 
zonelor de protectie, cu regim de 
construire continuu si discontinuu cu 
inaltime maxima de P+2E;	

P+2	 40	 1.2	

M2		 ‐	subzona mixta cu regim de 
construire continuu sau discontinuu cu 
regim mediu de inaltime P+4E; 	

P+4	 40	 2.0	

UTR 51- Zona 
șantier naval 

M1b		 ‐	subzona mixta, situata in afara 
zonelor de protectie, cu regim de 
construire continuu si discontinuu cu 
inaltime maxima de P+2E;	

P+2	 40	 1.2	

A2		 ‐	subzona activitatilor compuse 
predominant din industrie nepoluanta si 
servicii, zone pretable la conversii 
functionale (zonele agricole, de 
depozitare, de productie care sunt 
dezafectate in prezent), cu regim de 
construire continuu sau discontinuu in 
constructii de tip hala si cu partiu;	

P+2	 60	 1.8	

UTR 52- Pol 
agrement 
Pădurea 
Comorova 

IS3c		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim inalt 	

P+9	si	
peste	

60	 4.8	

UTR 53- Zona 
ativități 
poductive și 
servicii 

A2		 ‐	subzona activitatilor compuse 
predominant din industrie nepoluanta si 
servicii, zone pretable la conversii 
functionale (zonele agricole, de 
depozitare, de productie care sunt 
dezafectate in prezent), cu regim de 
construire continuu sau discontinuu in 

P+2	 60	 1.8	
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constructii de tip hala si cu partiu;	

UTR 54- Pol 
agrement 
Pădurea 
Comorova 

IS3b		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mediu 
de inaltime; 	

P+4	 40	 2.0	

	

6.5. În scopul protejării imaginii spaţiului public, autorităţile locale vor urmări evitarea: 

 amplasării spre stradă a anexelor gospodăreşti în cazul locuinţelor; 

 amplasării spre stradă a depozitelor şi a construcţiilor anexe; 

 amplasării construcţiilor cu faţada posterioară spre stradă; 

 folosirii culorilor de tencuială şi finisaje care să degradeze imaginea străzii etc.	

6.6. La realizarea oricaror obiective de investitii/ constructii pe raza municipiului Mangalia se 
vor respecta prevederile HCJ nr152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi 
si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor 
realizate pe teritoriul administrativ al judetului Constanta. 

Procentele prevazute reprezinta raportul dintre supraata aferenta spatiilor verzi si suprafața 
terenului detinuta de investitor/ beneficiar, suprafata de spatiu verde putand fi repartizata pe: 

 suprafata teren ramasa libera dupa realizarea cosntructiilor si parcarilor aferente 

 suprafat fatadelor constructiilor 

 suprafata teraselor/ acoperisului. 

6.7. Pentru construcțiile și ansamblurile turistice aferente stațiunilor, aleile, accesele și 
parcajele existente se mențin conform proiectului inițial- nu se desfințează și nu sunt permise 
alte funcțiuni/ destinații decât cele inițiale (chiar dacă terenul a fost dezmembrat). Nu este 
permisă restricționarea utilității publice (acces facilități, parcaje, spații verzi).  

6.8. Obiective pentru care se menține OBLIGATORIU destinația actuală:  

- spațiile verzi aferente ansamblurilor turistice și locuințelor colective- nu este permisă 
schimbarea destinației de spațiu verde inventariat. Este permisă realizarea de alei de acces în 
pondere de 10% (raportat la suprafața întregului lot) 

- cinematografe, grădini de vară, complex alimentație publică, complex agrement/ balnear 

- spațiile verzi aferente falezelor 

6.9. Afișajul publicitar (panotajul) este permis cu avizul Comisiei de Urbanism. Pentru structuri 
publicitare provizorii este necesar Aviz de Amplasament. 
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6.10. Zonele de taluz aferente falezelor, cu o pantă mai mare de 30% sunt neconstruibile, fiind 
posibile doar intervenții de stabilizare, întreținere, amenajare și eliminare a riscurilor naturale. 

6.11. Zonele de taluz cu pantă mai mare de 30% devin construibile dacă conform studiilor 
geotehnice detaliate sunt zone bune pentru construit. 

6.12.	 Se	 va	 efectua	 supraveghere	 arheologică	 cf.	 OMCC	 nr.	 2392/2004	 	 pentru	 toate	
zonele	din	intravilanul	municipiului	Mangalia	nereperat	din	punct	de	veder	arheologic.	

Obiectivul	 principal	 al	 supravegherii	 arheologice	 este	 acela	 de	 a	 determina,	 într‐o	 arie	 data,	
existenta	sau	absenta	patrimoniului	arheologic	(si	de	a	dobândi	informatii	despre	acesta,	putând	
conduce	 la	 formularea	 unei	 strategii	 care	 sa	 asigure	 înregistrarea,	 conservarea	 sau	
managementul	patrimoniului	arheologic.	

	

I.7	ZONE	PROTEJATE	NATURALE	ŞI	ANTROPICE	
7.1. Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care, prin amplasament, funcţiune, 
volumetrie şi aspect arhitectural – conformare şi amplasare goluri, raport plin-gol, materiale 
utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc. – depreciează valoarea peisajului, este interzisă. 

7.2. Autorizarea executării construcţiilor în ariile naturale protejate, delimitate potrivit legii se 
face cu avizul organismelor centrale competente. 

7.3.	Arii	naturale	protejate	existente	in	cadrul	teritoriului	Administrativ	Mangalia:	

ROSCI0157_Pãdurea Hagieni ‐ Cotul Vãii 

ROSCI0114_Mlastina Hergheliei ‐ Obanul Mare 

ROSCI0094_Izvoarele sulfuroase submarine 

ROSPA0066_Limanu‐Herghelia 

ROSPA0076_Marea Neagra 

 

7.4. În	cazul	siturilor	arheologice,	monumentelor	arheologice	 și	 tumululilor	 izolați	 se	
instituie	zonă	de	protecție	de	200	metri.		

Siturile arheologice, monumentele arheologice si tumulii izolați sunt identificate în cadrul 
Planșei nr. 03. Reglementări urbanistice și Planșei nr. 11. Monumente istorice. 	

Monumentele istorice, siturile și complexele arheologice identificate pe teritoriul Mangaliei 
sunt delimitate în conformitate cu Raportul de evaluare teoretică întocmit de Complexul 
Cultural Callatis (2015).  
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7.5. Pentru	restul	zonei	maritime	limitrofe	municipiului	Mangalia	se	va	institui	o	zonă	
de	protecție	preventivă	de	100m.	

7.6. Pentru	situl	arheologic	submers	‐	cod	CT‐1‐S‐A‐02561	se	instituie	zonă	de	protecție	
de	100	metri	de	la	țărm.	

7.7. Toate	 documentațiile	 întocmite	 asupra	 monumentelor	 istorice,	 siturilor	
arheologice,	situl	urban	și	zonele	de	protecție	ale	acestora	vor	fi	transmise	spre	avizare	
la	Ministerul	Culturii	prin	Direcția	Județeană	pentru	Cultură	Constanța.	

7.8. Monumentele	 istorice,	 zonele	 protejate	 și	 zonele	 de	 protcție	 sunt	 identificate	 în	
cadrul	Planșei	nr.	03.	Reglementări	urbanistice	și	Planșei	nr.	11.	Monumente	istorice.	

7.9. Pentru	zonele	construite	protejate	și	zonele	de	protecție	a	monumentelor	istorice	
existente	pe	raza	municipiului	Mangalia	se	vor	aplica	următoarele	reglementări:	

	

ZP	1‐	A.Obiectul	protectiei: "Oraşul	antic	Callatis",		

CT-I-s-A-02696 Situl arheologic "Oraşul antic Callatis", municipiul MANGALIA, Între 
Sanatoriul balnear, Casa de Cultură, str. Constanţei, Geamie şi intrarea în portul comercial  

CT-I-m-A-02696.01 Cetatea romană şi romano-bizantină sec. I - VII p. Chr., municipiul 
MANGALIA, Între Sanatoriul balnear, Casa de Cultură, str. Constanţei, Geamie Epoca romană şi 
şi intrarea în portul comercial  

CT-I-m-A-02696.02 Morminte hypogee paleocreştine cu inscripţii, municipiul MANGALIA,Pe 
şoseaua spre Albeşti, în zona intersecţiei cu str. Vârtejan, în dreptul Fabricii de lapte, staţia de 
betoane şi de biogaz, sec. VI – VII,  Epoca  romano-bizantină  

CT-I-m-A-02696.03 Bazilică, municipiul MANGALIA, La S de stadion, lângă zidul incintă (latura 
de N), sec. V - VI p. Chr. Epoca romano- bizantină  

CT-I-m-A-02696.04 Clădire sec. V - VI p. Chr. municipiul MANGALIA, În marginea de SE a 
stadionului, Epoca romano- bizantină  

CT-I-m-A-02696.05 Necropolă sec. IV - VI p. Chr. municipiul MANGALIA, În marginea de V a 
oraşului, între calea ferată, drumul spre Albeşti şi grajdurile CAP, Epoca romano- bizantină  

CT-I-m-A-02696.06 Zidul de apărare al cetăţii Callatis, municipiul MANGALIA, La S de oraş, 
lângă staţia de decantare, sec. VI a. Chr. - V p. Chr. Epoca greco-  

romană  



 

 

 

28          

 

CT-I-m-A-02696.07 Necropola tumulară, municipiul MANGALIA, Între cartierul "Colonişti" şi 
Topitoria de in, în marginea oraşului ( cuprinzând lacul Blebea) sec. III - I a. Chr. Epoca 
elenistică  

CT-I-m-A-02696.08 Colonia greacă Callatis, municipiul MANGALIA, Între Sanatoriul balnear, 
Casa Cultură, str. Constanţei, Geamie şi intrarea în portul comercial, de sec. IV - I a. Chr. Epoca 
greacă  

CT-I-m-A-02696.09 Mormântul "cu papirus”, municipiul MANGALIA În partea de V a 
stadionului, lângă Muzeu, sec. IV - I a. Chr. Latčne  

CT-I-m-A-02696.10 Necropolă, municipiul MANGALIA, Zona stadionului şi a Sanatoriului TBC, 
sec. IV - II a. Chr. Epoca elenistică  

CT-I-m-A-02696.11 Mormântul cu boltă (scitic), municipiul MANGALIA, Pe malul lacului 
Mangalia, la V de satul 2 Mai, sec. IV - III a. Chr. Latčne  

CT-I-m-A-02696.12 Zid de incintă, municipiul MANGALIA Pe latura de S a stadionului, sub hala 
centrală şi piaţa actuală, sec. IV a. Chr. Epoca romană 

 

- Suprafata zonei protejate : cca 170 ha 

- Modul de delimitare:  prin bornare şi marcare sistematizată, în colaborare şi sub 
supravegherea specialiştilor Muzeului Judeţean Constanţa şi  a Muzeului de Arheologie 
Mangalia. 

 Functiuni	admise	:	în zonele rămase neconstruite, unde rezervaţia arheologică poate fi 
prezentată liber (după parcurgerea unui nou proces de restaurare – consolidare), trebuiesc 
interzise cu desăvârşire orice tip de construcţii sau amenajări, altele decât cele legate de 
conservarea sau valorificarea obiectivelor arheologice. 

 În zonele unde suprapunerea de locuire există, trebuie limitată la maxim posibilitatea 
degradării subsolului arheologic prin săparea de beciuri, subsoluri chiar canale tehnice, iar 
când acestea sunt imperios necesare, ele nu se vor face decât după cercetarea exhaustivă şi 
descărcarea de sarcină arheologică. 

 Functiuni	 interzise:	 orice activitate de tip industrial si agricol de natură să aducă 
atingere, fie şi parţial siturilor arheologice; 	

 Conditionare	la	autorizare	:	descarcare de sarcina istorica, aviz CNMI;	

	

ZP	2	
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Obiectul	 protectiei	 :	 CT-II-a-A-02901 Ansamblul geamiei "Esmahan Sultan", municipiul 
MANGALIA, Str. Oituz 1, 1590  

CT-II-m-A-02901.01 Geamia "Esmahan Sultan", municipiul MANGALIA, Str. Oituz 1, 1590 

CT- II-m-A- 02901,02 Cimitirul musulman  

CT-II-m-B-02902 Şcoală, municipiul MANGALIA, Str. Oituz 2, înc. sec. XX  

 

CT-II-s-B-02899 Sit urban, municipiul MANGALIA Str. Frumoasei, Pârvan V.,  

Mărăşeşti, Alecsandri V., Eminescu M., 1 Decembrie 1918, Mihai Viteazul, Delfinului  

 

CT-II-m-A-02897 Casa Mehmet Hagi Ismail, municipiul MANGALIA, Str. Delfinului 12, sf. sec. 
XVIII  

CT-II-m-B-02898 Casa Şerban, municipiul MANGALIA, Str. Delfinului 16, sf. sec. XIX  

CT-II-m-B-20161 Casă, municipiul MANGALIA, Str. Delfinului 22, 1897  

 

CT-II-m-B-02900 Biserica "Sf. Gheorghe”, municipiul MANGALIA, Str. Mihai Viteazul 7, 1914 - 
1929  

- Modul de delimitare : pe limite cadastrale  

    

		Functiuni	 admise	 :	 locuire şi funcţiuni complementare, servicii, comerţ, alimentaţie 
publică, circulatie carosabilă şi pietonală, reţele edilitare, spaţii plantate cu rol  decorativ şi 
de protectie;  

 Functiuni	 interzise:	 activităţi industriale şi de depozitare cu excepţia activităţilor 
meşteşugăreşti; 

 Conditionari	la	autorizare	: aviz DJCCPCN  Constanţa . 

- Regim maxim de înălţime : P + 1; 

- Module volumetrice maxime: 8 x 15, Se va utiliza modul tradiţional de folosire a parcelei, 
cu front spart la stradă şi orientarea clădirii în lungul lotului; 

- POT  maxim : 40 % ; CUT = 0,80 ; Nr. niv. = 2 

- Se interzice comasarea parcelelor; 
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- Acoperişurile : în două/ patru ape; 

- Invelitoare : material ceramic;  

- Se va păstra raportului plin / gol la faţade, conform construcţiilor existente în zonă;  

- Se interzice utilizarea culorilor stridente; se vor folosi nuante pastelate, calde, deschise; 

7.10. Prevederi	aferente	sitului	submers:	

Pentru investițiile din aria sitului submers la faza DTAC se va efectua diagnosticul arheologic 
terestru si submers, în condițiile stabilite de Ordonanța de Urgență nr.43/2000 privind 
protejarea patrimoniului arheologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
de Ordinul Ministrului Culturii nr. 2562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare 
a autorizatiilor pentru cercetarea arheologica, cu modificările și completările ulterioare, 
respectiv de Ordinul Ministrului Culturii nr. 2394/ 06. 09. 2004 privind standardele şi 
procedurile arheologice. 

7.11. Lucrările de desfacere a structurilor costiere existente și celor nou propuse se vor face cu 
supraveghere din pucnt de vedere arheologic. 

7.12. În cazul confirmării unor situri sau structuri submerse sau epave, traseele structurilor 
costiere nou propuse se vor modifica, vestigiile și epavele se vor documenta, se vor analiza, și 
se vor conserva în situ prin mijloace specifice corespunzătoare amplsamentului. 

7.13. Prevederi	aferente	siturilor	arheologice:	
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Pe	 toată	suprafața	 introdusă	 în	 intravilan	delimitată	de	coordonate	stereo‐70	conform	
Studiului	 Arheologic	 și	 preluată	 în	 cadrul	 Planșei	 de	 Reglementări	 Urbanistice,	 se	 va	
solicita	cf.leg.50/1991	în	certificatul	de	urbanism	avizul	DJPCCPCN	Constanța.	

Pentru	complexele	arheologice	identificate	anterior,	în	conformitate	cu	reperele	STEREO	
70	 se	 vor	 efectua	 cercetări	 arheologice	preventive	necesare	obținerii	 certificatului	de	
descărcare	de	sarcină.	

Siturile arheologice, monumentele arheologice si tumulii izolați sunt identificate în cadrul 
Planșei nr. 03. Reglementări urbanistice și Planșei nr. 11. Monumente istorice. 

	

I.8.	PREVEDERI	SPECIFICE	STAȚIUNILOR	
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8.1.		Se	va	efectua	supraveghere	arheologică	conform	OMCC	nr.	2392/	2004.	

Obiectivul	principal	al	 supravegherii	arheologice	 este	acela	de	a	determina,	 într‐o	arie	
data,	existenta	sau	absenta	patrimoniului	arheologic	(si	de	a	dobândi	 informatii	despre	
acesta,	 putând	 conduce	 la	 formularea	 unei	 strategii	 care	 sa	 asigure	 înregistrarea,	
conservarea	sau	managementul	patrimoniului	arheologic).	

8.2. Pentru construcțiile și ansamblurile turistice aferente stațiunilor, aleile, accesele și 
parcajele existente se mențin conform proiectului inițial- nu se desfințează și nu sunt 
permise alte funcțiuni/ destinații decât cele inițiale (chiar dacă terenul a fost 
dezmembrat). Nu este permisă restricționarea utilității publice (acces facilități, parcaje, 
spații verzi).		

	

8.3. Obiective pentru care se menține OBLIGATORIU destinația actuală:  

- cinematografe, grădini de vară, complex alimentație publică, complex agrement/ 
balnear 

- spațiile verzi aferente falezelor 

- spațiile verzi aferente obiectivelor turistice (inclusiv structuri cazare) din carul 
stațiunilor. 

8.4 Zonele de taluz aferente falezelor, cu o pantă mai mare de 30% sunt neconstruibile, 
fiind posibile doar intervenții de stabilizare, întreținere, amenajare și eliminare a 
riscurilor naturale.  

Zonele de taluz cupanta mai mare de 30% pot deveni construibile conform condițiilor 
impuse prin studiul geotehnic și dacă reglementarea urbanistică o permite. 

Se interzice construirea în zonele cu risc de eroziune/ alunecare a terenului, 
identificate ca atre prin studii geotehnice și/ sau hidrogeologice. 

8.5.	Se vor menține spațiilor verzi/ libere conform proiectelor inițiale ale stațiunilor. 
Este întersiză îndesirea fondului construit în zona de stațiuni (conform proiectelor 
inițiale), în cadrul zonelor cu valoare ambiental- arhitecturală .	

8.6.	 Pentru zonele marcate cu măsuri de protecție pentru valoare ambiental- 
arhitecturală (marcate conform planșei 04- Unități Teritoriale de Referință) se propune 
restricționarea regimului de înălțime la P+1 și realizarea de studii detaliate de imagine 
și inserție. 

8.7. În cazul zonelor de stațiune dezvoltate conform proiectelor inițiale se va respecta 
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limita maximă de implantare a construcțiilor marcată conform planșei 04- Unități 
Teritoriale de Referință. Limita maximă poate fi depășită doar cu amenajări 
peisagistice, construcții temporare, alei, parcaje, piscine, terase, terenuri de sport, 
construcții edilitare, anexe, garaje, amenajări comerciale și pentru alimentație publică. 

8.8. În cazul falezei se va respecta limita maximă de implantare a construcțiilor care 
depășesc P+1 (aliniere în raport cu faleza) marcată conform planșei 04- Unități 
Teritoriale de Referință. 

8.9. Se va urmări conservarea perspectivelor valoroase prin elaborarea de studii de 
inserție funcțional- volumetrică în zonele cu perspective valoroase spre mare, marcate 
conform planșei 04- Unități Teritoriale de Referință. 

8.10. Se vor utiliza tonuri de culoare neutre (alb, gri, bej, crem), si materiale de construcție 
naturale: țiglă, piatră, lemn etc. Se pot utiliza accente de culoare (gri închis, antracit, maro) care 
să nu depășească 30% din suprafața fațadei. 

8.11 Se interzice folosirea învelitorilor din tablă precum și a culorilor de învelitoare în tonuri 
stridente (albastru, verde etc.) 

Pentru învelitori se vor utiliza culori naturale (maro, roșcat, sienna etc.) 

8.12 Se interzice anveloparea fațadelor hotelurilor sau ale altor edificii publice reprezentative, 
cu scopul izolării termice; 

8.13.	Dezvoltare	stațiuni	(Olimp,	Neptun,	Cap	Aurora,	Jupiter,	Venus,	Saturn)		

o Delimitarea, definirea şi gestionarea corectă a domeniului public al statului;	

o Degajarea unor terenuri ocupate abuziv şi ocuparea logică a terenurilor 
eliberate (spaţii de plajă, spaţii verzi, spaţii publice) 

o Regenerarea spaţiilor urbanizate cu mixtare funcţională raţională. 

o Crearea unui parcurs pietonal de-a lungul plajelor 

o Se propune protejarea ansamblului hotelier Panoramic, Amfiteatru, Belvedere 
pentru reprezentativitatea arhitecturii moderne.  

 Plaja va fi amenajată şi i se vor aloca terenuri de sport practicabile pe nisip (cu delimitări 
clare), beach-baruri şi echipamente de semnalizare specifice. 

 Zonele verzi vor acompania pietonalul de pe plajă şi vor proteja faleza.  

 Se vor utiliza arhitecturi simple pentru construcţiile provizorii de servire a plajelor  cu 
planuri şi volume, pe cât posibil compacte, cu evitarea culorilor stridente şi folosirea 
culorilor deschise. Mobilierul urban va fi armonizat cu caracteristicile de materiale şi forme 
ale zonelor funcţionale (pentru particularizarea aspectului acestora). Firmele, reclamele, 
elementele de semnalizare vor fi amplasate corect, în locuri unde să poată fi percepute în 
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directă legătură cu scopul lor şi vor fi adaptate formal şi dimensional la locurile de 
amplasare (pe plaje, pe clădiri, etc.). Iluminatul public se va realiza urmărind punerea în 
valoare a obiectelor arhitecturale interesante. Pe plajă se va urmări ca, pe lângă un iluminat 
general necesar pentru asigurarea securităţii publice să se utilizeze şi un iluminat discret, 
cu corpuri la joasă înălţime amplasate în jurul teraselor sau platformelor de servicii.  

8.14.	Mangalia:		

 Propuneri	dezvoltare:	

- Delimitarea, definirea şi gestionarea corectă a domeniului public al statului;	

- Regenerarea spaţiilor urbanizate cu mixtare funcţională raţională. 

- Protejarea patrimoniului construit şi conservarea lui integrată 

- Iniţierea unor măsuri urgente de oprire a degradărilor plajelor prin măsuri 
protective 

- Dezvoltarea şi modernizarea portului de agrement 

	

I.9	PREVEDERI	SPECIFICE	ZONEI	COSTIERE	
9.1. (1) Litoralul si aria maxima costiera apartin domeniului public al statului si includ: 
 a) zona dintre limita minima si maxima de inaintare a valurilor in cazul celor mai puternice 
furtuni inregistrate. Aceasta zona include toate portiunile de tarm inundate periodic prin 
actiunea valurilor; 

b) zona de depozite neconsolidate, formate din nisip, pietris si roci, incluzand si dunele, 
indiferent daca sunt sau nu acoperite cu vegetatie, formate prin actiunea marii, vanturilor 
dinspre mare sau altor cauze naturale sau artificiale. 

(2) De asemenea, apartin domeniului public al statului: 

a) depozitele sedimentare la linia tarmului sau formate prin retragerea marii, indiferent de 
cauze; 
b) avansarea uscatului, cauzata direct sau indirect de orice fel de lucrare costiera; 

c) uscatul invadat de mare, din orice cauza, devenind o parte a fundului marii; 
d) falezele care sunt in contact cu marea sau cu proprietatea publica a statului pana la 10 m in 
spatele crestei falezei; 

e) uscatul, delimitat la punctele anterioare, care din orice cauza a pierdut calitatea sa de plaja 
sau faleza; 

f) insulele formate in marea interioara/teritoriala; 

g) lucrarile si instalatiile situate in zona costiera, care constituie asemenea bunuri; 
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h) lucrarile si instalatiile de semnalizare ce constituie bunuri apartinand proprietatii publice a 
statului, precum si uscatul aferent functionarii acestora; 

i) incintele portuare si lucrarile de protectie a acestora. 

9.2 Utilizarea zonei costiere aflate in proprietatea publica a statului se va face in mod liber 
pentru imbaiere si plaja, plimbare, sporturi nautice, pescuit sportiv si recreativ, navigatie, in 
cazurile in care acestea nu necesita lucrari si/sau instalatii de orice fel. 

9.3  Utilizările zonei costiere pentru activităţi care implică pericole, obţinerea de profit sau care 
necesită lucrări şi instalaţii sunt permise numai în limitele legale în vigoare sau ale unor legi 
speciale 

9.4 Administraţia publică locală şi autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi 
gospodărirea apelor pot limita sau interzice circulaţia publicului în zona costieră, în anumite 
perioade sau în anumite zone vulnerabile din punct de vedere al protecţiei mediului.  

9.5	Agenţii	economici definiţi în art. 13, alineatul (6) din Legea nr. 597/2001, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.280/2003 vor	putea	ocupa zona	costieră	proprietate	
publică,	 cu	 instalaţii	 demontabile	 care:	nu	necesită	 fundaţii	 punctuale	 şi	nu	 depăşesc	
nivelul	 solului,	 sunt	 constituite	 din	 prefabricate,	module	 şi	 nu	 necesită	 turnarea	 de	
betoane	 sau	 de	materiale	 de	 construcţie	 similare,	 precum	 şi	 care	 sunt	 asamblate	 şi	
dezasamblate	în	mod	secvenţial,	fără	a	necesita	demolări		

9.6 Pe teritoriul zonei nu	se	vor	emite	autorizaţii	de	construire,	conform	 legii	  decât, cel 
mult sub rezerva unor prescripţii speciale, următoarelor categorii de construcţii sau lucrări:  

- construcţii sau categorii de lucrări a căror amplasare poate compromite conservarea sau 
punerea în valoare a unor situri sau a unor vestigii arheologice; emiterea autorizaţiilor va fi 
condiţionată de descărcarea de sarcină arheologică  

- construcţii sau categorii de lucrări care prin amplasament, arhitectură, dimensiuni şi/sau 
aspect exterior sunt de natură să atenteze asupra percepţiei monumentelor, ansamblurilor, 
siturilor clasate, peisajului natural sau cultural, spaţiului sau clădirilor unor zone protejate;  

- construcţii amplasate pe terenuri supuse unor riscuri naturale sau antropice (eroziuni, 
prăbuşiri); autorizarea construirii se va putea face numai cu restricţii dictate de studii de 
specialitate a căror întocmire se va solicita de către autorităţile avizatoare.  

9.7 Construcţiile şi dotãrile admise a se amplasa pe plaja cu destinaţie turistica sunt 
urmãtoarele:    

a) module de grupuri sanitare, numai în cazurile în care acestea nu se pot amplasa în zona 
limitrofa;    

b) dotãri pentru agrement specific plajei;    

c) posturi de prim ajutor şi de salvare;    

d) construcţii şi amenajãri cu caracter provizoriu, demontabile;    
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e) instalaţii de captare a energiei solare în zona bateriilor de duşuri.    

9.8 Concesionarul plajelor utilizate in scop turistic si al zonelor de imbaiere se poate asocia cu 
agenti economici avand ca profil de activitate agrementul sau alimentatia publica, pentru 
desfasurarea unor activitati sezoniere pe plaja sau in zona de imbaiere, cu acordul 
concedentului zonelor costiere si cu avizul autoritatii publice centrale pentru turism. Acesti 
agenti economici pot ocupa zona costiera proprietate publica cu instalatii demontabile care: 

a) necesita fundatii punctuale si nu depasesc nivelul solului; 

b) sunt constituite din prefabricate, module si nu necesita turnarea de betoane sau de materiale 
de constructie similare; 

c) sunt asamblate si dezasamblate in mod secvential, fara a necesita demolari. 

 

Valabilitatea actului tehnico-juridic emis pentru astfel de instalatii nu va putea depasi 3 ani. 
Dupa expirarea acestui termen detinatorul actului tehnico-juridic are dreptul si obligatia de a 
solicita un nou act tehnico-juridic. In cazul in care cererea sa este respinsa motivat sau nu 
depune cerere, detinatorul are obligatia de a demonta instalatiile in termenul prevazut in actul 
respectiv si de a reface caracteristica arealului. 

9.9 Constructiile pentru asigurarea serviciilor de plaja vor fi dispuse, de regula, in afara 
limitelor plajei. Acolo unde acest lucru nu este posibil, ocuparea plajei cu instalatii de orice fel, 
inclusiv cele privind serviciile sezoniere, nu va putea depasi o patrime din latimea plajei in 
sectiunea de amplasare, iar acestea vor fi distribuite in mod rational. 

9.10 Accesul pietonilor si al vehiculelor speciale pentru persoane cu handicap va fi asigurat pe o 
fasie de circa 6 m latime. Aceasta fasie va fi in permanenta libera de orice fel de constructie sau 
instalatie. 

Latimea fasiei de acces poate fi extinsa pana la 20 m in cazul necesitatii asigurarii protectiei 
utilizatorilor ei. 

Fasia de acces poate fi ocupata temporar, in cazuri de exceptie, pentru lucrari in legatura cu 
zona costiera proprietate publica. In acest caz se va stabili o alta cale de acces. 

9.11 Accesul la mare al persoanelor fizice va fi asigurat prin teritoriul adiacent zonei costiere 
proprietate publica pe o lungime si o latime corespunzatoare vocatiei zonei si gradului sau de 
utilizare pentru turism, sporturi nautice, pescuit sportiv. 

9.12 Lucrarile si instalatiile care impiedica accesul la mare fara a oferi solutii alternative 
garantate si viabile sunt interzise. 

9.13 Realizarea de constructii noi se va face numai cu avizul prealabil al autoritatii publice 
centrale pentru turism, al autoritatii publice centrale pentru lucrari publice, transporturi si 
locuinta si al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si gospodarirea apelor. 
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9.14 Promovarea de noi investitii industriale in zona costiera va fi limitata pe cat posibil si se va 
face in conditii stricte, impuse in scopul asigurarii protectiei mediului, reducerii riscului, 
conservarii habitatului costier si mentinerii zonelor umede. 

9.15 Actele tehnico-juridice pentru construirea de structuri de primire turistice cu functiuni de 
cazare, ansambluri de locuinte, case si alte folosinte utilizatoare de apa se emit numai daca se 
prevede conectarea lor la o retea de canalizare existenta, dotata cu statie de epurare avand o 
capacitate corespunzatoare. 

Pentru evitarea poluarii apelor subterane, realizarea caselor de vacanta in zona costiera este 
permisa numai daca acestea sunt prevazute cu fose septice sau cu instalatii individuale de 
epurare ori sunt conectate la un sistem de canalizare. 

9.16 Arhitectura noilor constructii din zona costiera trebuie sa se incadreze in arhitectura 
locala si sa nu afecteze peisajul. Utilizarea in zona costiera a materialelor de constructii 
neecologice si a adezivilor toxici este interzisa. 

9.17 Instalatiile edilitare din zona costiera se vor proiecta si se vor realiza astfel incat sa nu 
afecteze deplasarea sedimentelor, geomorfologia terenului, linia tarmului sau calitatea apelor. 

9.18 Camparea se va face numai in structuri de primire turistice cu functiuni de cazare 
clasificate. 
9.19 Actele tehnico-juridice pentru construirea de terenuri de sport, inclusiv de golf, vor fi 
emise numai in conditiile in care nu se afecteaza vegetatia naturala, speciile salbatice si relieful. 

9.20 Porturile destinate navigatiei de agrement si activitatile conexe trebuie sa se realizeze 
astfel incat sa se integreze in mediul natural si sa se asigure reconstructia elementelor specifice 
zonei litorale. 

9.21 Autorizarea de construire de noi sosele in banda litorala, de 50 - 150 m, paralela cu linia 
tarmului sau in zonele protejate este interzisa. 

Se poate autoriza constructia de promenade in banda litorala de 50 - 150 m, dar nu mai late de 
6 m. 

9.22 Realizarea sau amenajarea de noi constructii si instalatii portuare de agrement se va face 
numai daca cele deja existente nu mai pot fi utilizate si numai in zone deja degradate, clasificate 
ca atare si care nu mai pot face obiectul unei reconstructii. 

9.23 In zonele delimitate ca zone de risc natural la alunecari de teren, inundatii si eroziuni 
datorate marii sau cursurilor de apa, se interzice executarea de orice fel de constructii, cu 
exceptia celor pentru protejarea zonei in scopul indepartarii riscului natural. 

9.24 In scopul conservarii conditiilor ambientale si valorii patrimoniale si peisagistice din 
zonele situate in apropierea tarmului, se delimiteaza pe toata lungimea litoralului o fasie de 
teren lata de 50 - 150 m masurati de la linia cea mai inaintata a marii, in functie de latimea 
zonei costiere, in care sunt interzise orice fel de constructii definitive. Aceasta interdictie se 
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aplica, de asemenea, constructiilor provizorii sau transportabile, cu exceptia celor pescaresti, 
precum si caravanelor sau structurilor de primire turistice cu functii de cazare 

În conformitate cu legislația în vigoare, fâșia de teren aflată in imediata apropiere a zonei 
costiere, in scopul conservarii conditiilor ambientale si valorii patrimoniale si peisagistice din 
zonele situate in apropierea tarmului este de 50 - 150 m de la limita cea mai inaintata a marii - 
limita maxima de inaintare a valurilor pe tarm la cele mai puternice furtuni inregistrate. 
Aceasta zona include toate portiunile de tarm inundate periodic de actiunea valurilor.  

Pentru tarmul cu plaje amenajate pentru utilitati turistice, protejate de constructii hidrotehnice 
de protectie costiera, faleze amenajate, alte constructii din zona, aceasta limita se stabileste in 
intervalul 50 - 150 m de la linia cea mai inaintata a marii, in functie de limita dinspre mare a 
strazilor/aleilor/bulevardelor, a infrastructurii turistice, a lucrarilor de protectie costiera si a 
altor constructii existente in zona. 

 

Delimitarea fasiei de teren din intervalul 50 - 150 m se face conform  P.U.Z. Plajă și se vor avea 
în vedere următoarele: 

a) pe plajele din arealul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", limita se va stabili la 150 m 
fata de linia cea mai inaintata a marii; 

b) pe plajele turistice, aceasta limita va fi variabila in intervalul 50 - 150 m in functie de 
distanta de la linia tarmului la marginea dinspre mare a aleilor, a infrastructurii 
turistice, a lucrarilor de protectie costiera si a altor constructii din zona; 

c) pe plajele din zona sudica a litoralului romanesc, care nu intra in circuitul turistic, limita 
se stabileste pana la latimea maxima a plajei, din intervalul 50 - 150 m fata de linia cea 
mai inaintata a marii; 

d) pentru falezele naturale/amenajate se stabileste latimea fasiei de teren in limita 
intervalului 50 - 150 m fata de linia cea mai inaintata a marii, in functie de distanta de la 
linia tarmului si baza falezei. 

9.25 Autorizatiile de construire pentru constructiile din zona costiera se vor elibera de catre 
autoritatile publice locale, cu avizul de specialitate al autoritatii centrale pentru turism, acordat 
pe baza unor documentatii de urbanism aprobate (P.U.Z. Plajă), in conformitate cu dispozitiile 
legale. 

9.26 In statiunile turistice de pe litoral si in zona plajelor cu destinatie turistica este interzisa 
executarea lucrarilor de constructie, pregatire, reparare, curatare a cladirilor, precum si a celor 
de reparare a strazilor, trotuarelor si dotarilor tehnico-edilitare subterane si aeriene, in 
perioada 15 mai – 15 septembrie a fiecarui an, cu exceptia lucrarilor executate in cadrul unor 
programe si proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile, lucrarilor aflate in derulare, 
lucrarilor sezoniere, lucrarilor care necesita interventie urgenta si a lucrarilor care nu aduc 
atingere activitatii turistice. 
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I.10	ZONE	CU	RISC	NATURAL	ŞI	ANTROPIC	
10.1.	Autorizarea	executării	construcţiilor	sau	a	amenajărilor	în	zonele	expuse	la	riscuri	
naturale,	 cu	 excepţia	 acelora	 care	 au	 drept	 scop	 limitarea	 efectelor	 acestora,	 este	
interzisă.	

10.2.	Pentru	zonele	afectate	de	inundabilitate,	precum	şi	pe	cursurile	de	apă,	lacurile	și	
zona	 costieră	 a	 Mării	 Negre	 existente	 în	 teritoriul	 administrativ	 al	 municipiului	
Mangalia,	se	vor	respecta	zonele	de	protecţie	conform	legislației	în	vigoare:	

	

A.	LĂȚIMEA	ZONEI	DE	PROTECȚIE	ÎN	LUNGUL	CURSURILOR	DE	APĂ:	

Lățimea cursului de apă (m) <10 10-50 51< 

Lățimea zonei de protecție (m) 5 15 20 

Cursuri de apă regularizate (m) 2 3 5 

Cursuri de apă îndiguite Toata lungimea dig-mal, dacă 
aceasta este mai mică de 50 m 

 

B.LĂȚIMEA	ZONEI	DE	PROTECȚIE	ÎN	JURUL	LACURILOR	DE	NATURALE:	

- indiferent de suprafață, 5 m la care se adaugă zona de protecție stabilită conform Legii 310 din 
28.06.2004 

C.LĂȚIMEA	ZONEI	DE	PROTECȚIE	ÎN	JURUL	LACURILOR	DE	ACUMULARE:	

- la Nivelul Natural de Retenție și cota coronamentului; 

D.LĂȚIMEA	ZONEI	DE	PROTECȚIE	DE‐A	LUNGUL	DIGURILOR:	

- 4 metri spre interiorul incintei; 

E.LĂȚIMEA	ZONEI	DE	PROTECȚIE	DE‐A	LUNGUL	CANALELOR	DE	DERIVAȚIE	DE	DEBITE:	

- 3 metri; 

	

F.BARAJE	ȘI	LUCRĂRI‐ANEXE	LA	BARAJE:	

Lăţimea	zonei	de	protecţie	(m)		

- baraje de pământ, anrocamente, beton sau alte materiale     

        20 m în jurul acestora  
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- instalaţii de determinare automată a calităţii apei, construcţii şi instalaţii hidrometrice   

        2 m în jurul acestora  

- borne de microtriangulaţie, foraje de drenaj, foraje hidrogeologice, aparate de măsurarea 
debitelor   

        1 m în jurul acestora 

Se	 vor	 decolmata	 cursurile	 de	 apă	 din	 zonă.	 Se	 vor	 executa	 lucrări	 de	 drenaj	 pentru	
zonele	cu	drenaj	insuficient.	

CONFORM	 LEGII	 280/2003	 privind	 gospodărirea	 integrată	 a	 zonei	 costiere,	 zonele	 de	
protecție	se	definesc	astfel:	

Zona de protecţie cu regim sever, include: 	

b	1	 )	zona	dintre	 limita	minimă	 şi	maximă	de	 înaintare	a	valurilor	 în	cazul	celor	
mai	puternice	 furtuni	 înregistrate.	Această	zonă	 include	 toate	porţiunile	de	 ţărm	
inundate	periodic	prin	acţiunea	valurilor;	 

b	2	)	uscatul	invadat	de	mare,	din	orice	cauză,	devenit	o	parte	a	fundului	mării;	 

b	 3	 )	 depozite	 sedimentare	 la	 linia	 ţărmului	 sau	 formate	 prin	 retragerea	mării,	
indiferent	de	cauze;	 

b	 4	 )	 avansarea	 uscatului,	 cauzată	 direct	 sau	 indirect	 de	 orice	 fel	 de	 lucrare	
costieră;	 

b	5	)	plaja	emersă	constituită	din	depozite	neconsolidate	formate	din	nisip,	galeţi,	
fragmente	 de	 roci,	 incluzând	 dunele,	 indiferent	 dacă	 sunt	 sau	 nu	 acoperite	 cu	
vegetaţie,	 formate	prin	acţiunea	mării,	vânturilor	dinspre	mare	sau	a	altor	cauze	
naturale	sau	artificiale;	 

b	6	)	falezele;	 

b	 7	 )	 uscatul	 delimitat	 la	 punctele	 anterioare,	 care	 din	 orice	 cauză	 a	 pierdut	
calitatea	sa	de	plajă	sau	faleză.	

	

10.3.	Pentru zonele cu probabilitate medie de instabilitate, pentru a preveni fenomenele de risc 
ce apar la amplasarea construcţiilor se vor avea în vedere următoarele: 

- amplasarea construcţiilor se va face pe baza studiilor geotehnice cu calculul stabilităţii 
versantului la încercările suplimentare create de construcţii; 

- se vor proiecta construcţii uşoare; 

- nu se vor executa lucrări de săpături de anvergură pe versant (şanţuri adânci, 
platforme, taluze verticale, umpluturi etc); 
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- se vor executa numai săpături locale pentru fundaţii izolate sau ziduri de sprijin care 
vor fi betonate imediat ce s-a terminat săpătura; 

- se vor lua măsuri pentru a preîntâmpina pătrunderea apei în săpături; 

- se vor dirija apele din precipitaţii prin rigole bine dimensionate şi dirijate astfel încât să 
nu producă eroziuni; 

- se vor planta arbori la o distanţă corespunzătoare faţă de construcţiile ce urmează se 
executa. 

Pentru zonele afectate de fenomene de instabilitate şi cele improprii de construit se va avea în 
vedere împădurirea lor.	

	

I.11	ZONE	CU	DESTINAȚIE	SPECIALĂ	
11.1. Ministerul Apărării Naționale are în administrare pe teritoriul administrativ al 
Municipiului Mangalia, imobilele nr. 1521 (1,61ha), 1302, 1373, 3481, 2439, 2294, 1308, 1669, 
2749, 870, 3512, 2440, 2745, 5079, 5080, 5274, 540, 2420, 1275, 3542, 2887, 1468, 2295, 
2815, 2586, 3033, 3034 Mangalia, în suprafață totală de 180.50 ha.  

11.2. Ministerul Afacerilor Interne are ca obiective pe teritoriul municipiului Mangalia sediile 
unităților de poliție, pompieri, jandarmi, poliția de frontieră și Hotelul Diana (stațiunea Saturn). 

11.3. Investițiile ce se vor realiza pe raza Municipiului Mangalia nu vor afecta capacitatea de 
intervenție, inclusiv maritimă și de comunicații a Gărzii de Coastă Constanța. 
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II.	PRESCRIPŢII	SPECIFICE	
II.1	ZONA	CENTRALĂ	‐		C			
GENERALITĂŢI:	CARACTERUL	ZONEI	

Zona centrală este conformată pe perimetrul fostului oraș roman și grec Callatis. Zona 
centrală se suprapune pe vatra veche a orașului antic situat în sud-estul teritoriului 
administrativ al municipiului Mangalia, în zona Portului Turistic. Zona centrală este definită 
prin omogenitate morfo-funcţională, evoluţie organică în timp şi menţinearea unor obiective 
distincte, deosebit de valoroase din punct de vedere arhitectural, cultural şi istoric. 

Pentru intervenţii în spaţiul public (mobilier urban, pavimente, vegetaţie, etc.), 
neincluse în acest regulament, se vor întocmi proiecte pe ansamblul zonei centrale. 

Un aspect semnificativ al muncipiului Mangalia este structura funcțională variată 
rezultată din activitățile economice specifice. Datorită structurii morfo-funcționale a 
municipiului și a stațiunilor componente s-a stabilit necesitatea formării a trei nuclee centrale 
distincte cu destinații specializate: 

- un nucleu pentru zona centrală a municipiului Mangalia care va promova  elementele 
de identitate specifice - tradiție; 

- un nucleu pentru zona adiacentă șantierului naval - care va prelua toate funcțiunile 
 administrative, serviciile existente și le va dezvolta în paralel cu activitățile de 
 servicii/birouri/administrație complementare Șantierului și Portului Naval 2 Mai; 

- un nucleu pentru zona stațiunilor - lânga lacurile Neptun - care va fi dezvoltat drept 
 un element polarizator, structurant la nivelul stațiunii Neptun; 

Subzone funcționale: 

C1		 ‐	subzona centrală cu regim de construire continuu si discontinuu amplasata in situl 
urban	

C2		 ‐	 subzona centrala cu regim de construire continuu si discontinuu situata in afara 
zonelor de protectie ale valorilor istorice si arhitectural urbanistice;	

 

Pentru	monumentele	istorice,	zonele	construite	protejate,	siturile	arheologice	și	zonele	
de	protecție	ale	acestora	se	vor	aplica	reglementările	detaliate	la	cap.	I.7	din	prezentul	
Regulament	local	de	urbanism.		

Monumentele istorice, zonele construite protejate și zonele de protecție sunt identificate în 
cadrul Planșei nr. 03. Reglementări urbanistice și Planșei nr. 11. Monumente istorice. 
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Monumentele istorice, siturile și complexele arheologice identificate pe teritoriul Mangaliei 
sunt delimitate în conformitate cu Raportul de evaluare teoretică întocmit de Complexul 
Cultural Callatis (2015).  

Siturile arheologice, monumentele arheologice si tumulii izolați sunt identificate în cadrul 
Planșei nr. 03. Reglementări urbanistice și Planșei nr. 11. Monumente istorice.  

 

SECŢIUNEA	I:	UTILIZARE		FUNCŢIONALĂ	ZONA		‐	C	‐	

ARTICOLUL	1	‐	UTILIZĂRI		ADMISE		

C1+C2	

- instituţii şi servicii publice de interes local; 

	 ‐	servicii financiar-bancare şi de asigurări; 

- restaurante, cofetării, cafenele, baruri, restaurante; 

	 ‐ servicii de formare – informare; 

- biblioteci, mediateci; 

- poştă şi telecomunicaţii; 

- edituri, centre media, puncte de informare turistică; 

- săli expoziţionale, galerii de artă; 

- servicii profesionale, colective şi personale, servicii specializate de comerţ; 

- centre de recreere şi sport în spaţii acoperite şi descoperite; 

- servicii de tipul jocurilor de noroc, cazinouri, baruri, etc. 

- parcaje, stații pentru transportul în comun de persoane, piste pentru biciclete; 

- locuinţe; 

- amenajări urbane - peisagistice - parcuri și piațete publice; 

- piețe agro-alimentare cu produse tradiționale specifice; 

- amenajări portuare - docuri și port turistic și activitățile complementare acestora; 

- spații verzi 

- parcaje 

- dotări culturale 

- dotări turistice 
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ARTICOLUL	2	‐	UTILIZĂRI		ADMISE	CU	CONDIŢIONĂRI	

Sunt admise cu condiţionări următoarele utilizări: 

C1+C2	

‐	se permit clădiri cu funcţiuni care nu permit accesul liber al publicului cu condiţia ca la 
nivelul parterului şi a mezaninului frontului spre stradă să fie destinat unor spaţii 
accesibile locuitorilor – comerţ, expoziţii, restaurante, recreere, servicii profesionale şi 
colective, etc.; 

‐ se admit la parterul clădirilor funcţiuni care nu permit accesul liber al publicului 
numai cu condiţia ca acestea să nu reprezinte mai mult de 30% din frontul străzilor şi 
să nu se grupeze mai mult de două astfel de clădiri; 

‐ se admite conversia în alte funcţiuni a locuinţelor situate în clădiri existente cu 
condiţia menţinerii a unei ponderi a locuinţelor de minim 30% din totalul ariei 
construite desfăşurate; 

‐ se admit restaurante de orice tip care comercializează băuturi alcoolice, numai dacă 
sunt situate la o distanţă de minim 100 m de instituţiile publice reprezentative, lăcaşele 
de cult şi instituţiile educaţionale; 

‐ se menţin unităţile productive actuale cu condiţia asigurării compatibilităţii 
funcţionale şi aspect cu zona centrală; 

‐ se menţin unităţile agro-zootehnice prezente, cu condiţia conversiei profilului de 
activităţi existent pentru a elimina eventualele restricţii de natură sanitară; 

‐ se admite conversia în alte funcţiuni a locuinţelor situate în clădiri existente cu 
condiţia nemodificării configuraţiei urbanistice, a construcţiilor şi anexelor 
gospodăreşti, faţadelor, împrejmuirilor şi a raportului dintre fondul construit şi 
neconstruit; 

‐ se admit restaurante de orice tip care comercializează băuturi alcoolice, numai dacă 
sunt situate la o distanţă de minim 100 m de instituţiile publice reprezentative, lăcaşele 
de cult, instituţiile educaţionale şi monumentele de arhitectură clasate şi aceastea îşi 
desfăşoară activitatea fără să modifice fondul construit existent; 

‐ sunt admise lucrări de restaurare şi reabilitare a fondului construit cu condiţia ca 
aceste operaţiuni să se realizeze cu tehnici şi materiale tradiţionale;  

- pentru parcelele care sunt în zonele de protecţie a siturilor arheologice, sunt admise, 
până la cercetarea exhaustivă a perimetrului ce este delimitat ca sit arheologic şi 
descărcarea sa de sarcină arheologică, numai construcții și amenajări care afectează 
solul pe o adâncime de maxim 25 cm; de asemenea sunt admise amenajarea de 
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circulaţii pietonale numai după identificarea unor trasee ce nu afectează siturile 
arheologice; 

	

ARTICOLUL	3	‐	UTILIZĂRI		INTERZISE	

Se interzic următoarele utilizări:		

C1+C2	

- activităţi care pot provoca degradarea clădirilor protejate sau sunt incompatibile cu 
statutul de zonă protejată;	

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; 

- construcţii provizorii de orice natură; 

- dispunerea pe faţade a antenelor TV satelit, a cablurilor CATV vizibile şi a antenelor  
pentru  telefonie mobilă; 

- cu excepţia telecomunicaţiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneţi zăbreliţi 
(tripozi uniţi cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor dacă acestea nu au caracter 
tehnic;   

- dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura 
clădirilor şi deteriorând finisajul acestora; 

- depozitare en-gros; 

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau 
toxice; 

- activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile 
 publice	sau din instituţiile publice;  

- depozitări de materiale refolosibile; 

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi	
	construcţiile de pe	parcelele adiacente; 

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele 
vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice. 

- construcţiile cu calcan vizibil construite în regim individual; 

- pentru parcelele care sunt în zonele de protecţie a siturilor arheologice, sunt 
interzise orice fel de construcţii şi amenajări până la cercetarea exhaustivă a 
perimetrului ce este delimitat ca sit arheologic şi descărcarea sa de sarcină 
arheologică; 
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SECŢIUNEA	II:CONDIŢII	DE	AMPLASARE,	ECHIPARE	ŞI	CONFIGURARE	A	
CLĂDIRILOR	

 

ARTICOLUL	 4	 ‐	 CARACTERISTICI	 ALE	 PARCELELOR	 (SUPRAFEŢE,	 FORME,	
DIMENSIUNI).	

C1+C2		

- Suprafaţă minimă a parcelelor este de 150 mp pentru construcţii înşiruite şi 200 mp 
pentru construcţii izolate sau cuplate;  

- Front minim la stradă de 8,0 m pentru construcții însiruite, 10,0 m construcții cuplate 
și 12,0 m construcții izolate. 

- In zonele in care exista tesut caracteristic locuintelor individuale nu este admisa 
modificarea caracteristicilor parcelarului prin comasarea loturilor si constructia unor 
volume de mari dimensiuni, nespecifice zonei de locuinte individuale. 

 

ARTICOLUL	5	‐	AMPLASAREA	CLĂDIRILOR	FAŢĂ	DE	ALINIAMENT.	

C1+C2		

- amplasarea clădirilor faţă de aliniament se va efectua în funcţie de caracterul străzii; 

- Construcţiile vor fi dispuse pe aliniament sau vor fi retrase de la aliniament, conform 
caracterului străzii, cu următoarele condiţii: 

- în cazul în care pe parcelele învecinate construcţiile sunt retrase de la aliniament se va 
respecta retragerea existentă; dacă retragerile sunt inegale se va respecta retragerea aflată la 
cea mai are distanță de stradă;   

- în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcţie retrasă de la aliniament, iar 
pe cealaltă latură cu o construcţie neviabilă iar caracterul străzii indică tendinţa clădirilor mai 
noi de a se retrage de la aliniament, noua clădire se va retrage de la aliniament cu 5.0 metri; 

- în suprafața dintre aliniere și aliniament se interzic construcțiile anexă de orice fel. 

 

ARTICOLUL	6	‐	AMPLASAREA	CLĂDIRILOR	FAŢĂ	DE	LIMITELE	LATERALE	ŞI	
POSTERIOARE	ALE	PARCELELOR.	

C1+C2		

- se va menţine situaţia actuală dominantă a regimului de construire, continuu sau 
discontinuu; 
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- banda de construibilitate faţă de alinierea clădirilor va fi de maxim 15,0 metri, cu 
condiţia respectării distanţei de 2 metri faţă de limita posterioară; 

- în cazul fronturilor discontinue, 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 de la limita laterală a parcelei şi având pe 
faţada laterală ferestre ale unor încăperi principale, noua clădire se va alipi de 
calcanul existent numai cu acordul proprietarului vecin, iar faţă de limita opusă se va 
retrage la o distanţă egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 2,0 metri;  

- în cazul în care clădirea se învecinează pe ambele laturi cu clădiri existente retrase 
faţă de limitele parcelelor, se va dispune izolat şi se va retrage faţă de ambele limite 
laterale ale parcelei la o distanţă egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 
2,0 metri în cazul fațadelor cu ferestre de vedere și/ sau balcoane,  sau 0,60 m în cazul 
fațadelor fără ferestre de vedere și/ sau balcoane.   

- se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta este şi linia de separaţie faţă 
de o clădire publică retrasă de la limita laterală a parcelei sau faţă de o cladire de cult; 
în aceste cazuri retragerea minimă va fi de 5,0 metri; 

- clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă de cel puţin 
jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă, dar nu mai puţin de 2,0 metri. 

- se interzice construirea pe limita posterioară a parcelei, cu excepţia cazului în care 
există un calcan al unei clădiri principale, iar noua construcţie se limitează la 
acoperirea acestuia. 

- Este permisă deschiderea de ferestre de lumină, fără limită de distanță, dacă sunt 
astfel construite încât să împiedice vederea către lotul învecinat. 

- În cazul clădirilor destinate locuințelor distanța dintre clădiri va fi egală sau mai mare 
cu înălțimea celei mai înalte; în caz contrar se va elabora studiu de însorire care să 
confirme că este asigurată însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la 
solstiţiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire şi din locuinţele învecinate; În 
cazul învecinării cu clădiri cu faţade fără ferestre, respectiv calcan, prevederile se 
aplică doar pentru pereţii cu ferestre, cu respectarea dreptului la însorire a 
încăperilor de locuit ale celui mai vechi amplasament 

	

ARTICOLUL	7	‐	AMPLASAREA	CLĂDIRILOR	UNELE	FAŢĂ	DE	ALTELE	PE	
ACEEAŞI		PARCELĂ.	

C1+C2	

- Clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea la cornişă a 
celei mai înalte dintre ele; distanţa se poate reduce la jumătate, dar nu mai puțin de 
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2,0m, dacă pe faţadele opuse nu sunt accese în clădire şi/sau dacă nu sunt ferestre 
care să lumineze încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente; 

 

ARTICOLUL	8	‐	CIRCULAŢII	ŞI	ACCESE.	

C1+C2	

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil dintr-o 
circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una 
din proprietăţile învecinate (pentru loturi obținute în urma unei dezmembrări). 

- pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pentru 
interventii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic 
greu; 

- accesele si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier 
urban si trebuie sa fie pastrate libere in permanenta; 

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice al 
persoanelor cu dificultăţi de deplasare; 

- se va amplifica circulaţia pietonală prin crearea pasajelor şi deschiderea curţilor 
cu funcţiuni atractive pentru pietoni. 

- numărul şi configuraţia acceselor prevăzute în prezentul regulament se 
determină conform anexei nr. 4 a HGR nr. 525/1996. 

- constructiile administrative cuprinse in anexa nr. 1 la HGR nr. 525/1996 la pct. 
1.1.1-1.1.10 ce pot fi amplasate în cadrul teritoriului municipiului Mangalia vor fi 
prevăzute cu:  

- accese carosabile directe din străzi de categoria I si a II-a, după caz; 

- accese carosabile separate: acces oficial, acces pentru personal, acces pentru 
public, acces de serviciu, dupa cum urmeaza:  

- accesul carosabil oficial va fi prevazut pana la intrarea principala a cladirii; 

- accesele carosabile pentru personal si cel pentru public vor fi prevazute cu 
locurile de parcare aferente; 

- aleile carosabile de serviciu vor fi rezolvate fara a intersecta accesul oficial. 

- orice acces la drumurile publice se va face conform avizului si autorizatiei 
speciale de construire, eliberate de administratorul acestora. 
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- Se va asigura obligatoriu, la toate curtile interioare neacoperite cu aria mai 
mare de 600 mp si inchise pe toate laturile cu constructii, situate la nivelul 
terenului sau al circulatiilor carosabile adiacente ori la o diferenta de nivel 
mai mica de 0,50m fata de aceste circulatii, accesul carosabil pentru 
autospecialele de interventie in caz de incendiu, cu gabarit de min, 3,80 m 
latime si 4,20 m inaltime 

Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstrucţionate prin mobilier urban 
şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă. 

- Orice	modificare	 realizată	 în	 interiorul	 zonelor	protejate	 se	va	 realiza	 conform	
Legii	nr.	422	din	18	iulie	2001	privind	protejarea	monumentelor	istorice,	art.	23,	
cu	 avizul	 Ministerului	 Culturii	 sau,	 după	 caz,	 de	 către	 serviciile	 publice	
deconcentrate	ale	Ministerului	Culturii;	

 

ARTICOLUL	9	‐	STAŢIONAREA	AUTOVEHICULELOR.	

C1+C2	

Autorizarea executarii constructiilor care prin destinatie necesita spatii de parcare se emite 
numai daca exista posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului public. 

Pentru operaţiuni necesitând mai mult de 40 locuri de staţionare, cel puţin 60% vor fi realizate 
în garaj suprateran sau subteran. 

	 Normă	locuri	parcare	

Construcţii	administrative  a) câte un loc de parcare pentru 10-40 
salariaţi; 

b) locuri de parcare suplimentare celor 
rezultate conform lit. a), după cum urmează: 

– un spor de 10% pentru construcţiile 
cuprinse la pct. 1.1.1-1.1.7; 

– un spor de 30% pentru construcţiile 
cuprinse la pct. 1.1.7-1.1.10; 

– atunci când construcţiile cuprind săli de 
conferinţe şi alte spaţii destinate reuniunilor 
se vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru 
autocare. 

Construcţii	administrative  câte un loc de parcare pentru 10-30 salariaţi 
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Sedii de partid - sediul central,  Sedii de 
sindicate, culte, fundaţii, organizaţii 
neguvernamentale, asociaţii, agenţii, fonduri 
etc. 

Sedii de birouri  

plus un spor de 20% pentru invitaţi 

Construcţii	financiar‐bancare		 - Pentru toate categoriile de construcţii 
financiar-bancare vor fi prevăzute câte un loc 
de parcare la 20 de salariaţi şi un spor de 50% 
pentru clienţi. 

- În funcţie de destinaţia clădirii şi de 
amplasament, parcajele pentru salariaţi pot fi 
organizate împreună cu cele ale clienţilor, 
adiacent drumului public 

Construcţii	comerciale	 . - Pentru construcţiile comerciale vor fi 
prevăzute locuri de parcare pentru clienţi, 
după cum urmează:●● un loc de parcare la 
200 mp suprafaţa desfăşurata a construcţiei 
pentru unităţi de până la 400 mp;●● un loc de 
parcare la 100 mp suprafaţa desfăşurata a 
construcţiei pentru unităţi de 400-600 mp;●● 
un loc de parcare la 50 mp suprafaţa 
desfăşurata a construcţiei pentru complexuri 
comerciale de 600-2.000 mp;●● un loc de 
parcare la 40 mp suprafaţa desfăşurata a 
construcţiei pentru complexuri comerciale de 
peste 2.000 mp. 

- Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc 
de parcare la 5-10 locuri la masa. 

- La acestea se vor adauga spaţiile de parcare 
sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi 
amplasate independent de parcajele clienţilor. 

Construcţii	de	cult	 numărul spaţiilor de parcare va fi stabilit în 
funcţie de obiectiv, avându-se în vedere un 
minim de 5 locuri de parcare 

Construcţii	de	cultura	

Săli de expoziție, muzee 

câte un loc de parcare la 50 mp spaţiu de 
expunere; 
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Construcţii	de	cultura	

Biblioteci, Cluburi, Săli de reuniune, Cazinouri, 
Case de cultura, Centre şi complexe cultural, 
Cinematografe, Teatre dramatice, de comedie, 
de revista, opera, operetă, de păpuşi, Săli 
polivalente, Circ 

un loc la 10-20 de locuri în sală. 

Construcţii	de	învăţământ	 3-4 locuri de parcare la 12 cadre didactice 

Pentru învăţământul universitar, se va 
adauga, în funcţie de capacitatea construcţiei, 
un număr de 1-3 locuri de parcare pentru 
autocare. 

- Pentru sedii ale taberelor şcolare se vor 
prevedea locuri de parcare pentru autocare, 
conform capacităţii de cazare 

Construcţii	de	sănătate		

Spital clinic universitar 

Spital general (judeţean, orăşenesc, comunal, 
cuplat sau nu cu dispensar policlinic) 

Spital de specialitate (maternitate, pediatrie, 
contagioşi, oncologie, urgenţă, reumatologie, 
clinici particulare) 

Asistenţa de specialitate (boli cronice, 
handicapaţi, recuperări funcţionale, centre 
psihiatrice) 

Dispensar policlinic [(gr. 1, 2, 3) 600, 1.200, 
2.400 consultaţii/zi] 

Dispensar urban (cu 2-4 circumscripţii 
independente sau cuplate cu staţionar, casa de 
naşteri, farmacie) 

Dispensar rural (cu 2-4 circumscripţii 
independente sau cuplate cu staţionar, casa de 
naşteri, farmacie) 

câte un loc de parcare la 4 persoane angajate, 
cu un spor de 10%; 

- Parcajele pot fi amplasate diferenţiat pentru 
personal, pacienţi şi vizitatori, caz în care cele 
pentru personal şi pacienţi vor fi amplasate 
adiacent drumului public 

Construcţii	de	sănătate		

Alte unităţi (centre de recoltare sânge, 

câte un loc de parcare la 10 persoane angajate.

- Parcajele pot fi amplasate diferenţiat pentru 
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medicina preventivă, staţii de salvare, 
farmacii) 

Creşe şi creşe speciale pentru copii (cu 1, 2 ..., 
n grupe) 

Leagăn de copii 

personal, pacienţi şi vizitatori, caz în care cele 
pentru personal şi pacienţi vor fi amplasate 
adiacent drumului public 

Construcţii	şi	amenajări	sportive.	

Complexuri sportive 

Săli de antrenament pentru diferite 
sporturiAmplasament: în zone verzi, 
nepoluate, şi pe cât posibil în vecinătatea unor 
cursuri sau oglinzi de apa 

Săli de competiţii sportive (specializate sau 
polivalente) 

un loc de parcare la 5-20 de locuri 

se va adauga, în funcţie de capacitatea 
construcţiei, un număr de 1-3 locuri de 
parcare pentru autocare. 

Construcţii	şi	amenajări	sportive.	

Stadioane  

Patinoare artificialeAmplasament: de 
preferinţa în zonele rezidenţiale sau în 
vecinătatea complexurilor sportive şi de 
agreement 

Poligoane pentru tir 

PopicăriiAmplasament: în zone nepoluate, 
bogat plantate, şi pe cât posibil în vecinătatea 
unor cursuri sau oglinzi de apa. 

un loc de parcare la 30 de persoane 

se va adauga, în funcţie de capacitatea 
construcţiei, un număr de 1-3 locuri de 
parcare pentru autocare. 

Construcţii	de	agrement	

Locuri de joaca pentru copii 

Parcuri 

Scuaruri 

câte un loc de parcare pentru 10-30 de 
persoane. 

Pentru cluburi va fi prevăzut câte un loc de 
parcare la 3-10 membri ai clubului. 

Construcţii	de	turism	

Hotel *-***** , Hotel-apartament *-*****, 
Motel *-**, Vile **-*****, Bungalouri *-***, 
Cabane categoria *-***, Campinguri *-****, Sate 
de vacanta **-*** 

1-4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare. 

Pentru moteluri se vor asigura 4-10 locuri de 
parcare la 10 locuri de cazare 
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Construcţii	de	locuinţe	 câte un loc de parcare la 1-5 locuinţe 
unifamiliale cu lot propriu; 

câte un loc de parcare la 1-3 apartamente 
pentru locuinţe semicolective cu acces 
propriu şi lot folosit în comun; 

câte un loc de parcare la 2-10 apartamente în 
locuinţe colective cu acces şi lot în comun. 

- Din totalul locurilor de parcare pentru 
locuinţele individuale vor fi prevăzute garaje 
în procent de 60-100%. 

	

Pentru	construcţii	ce	înglobează	spaţii	cu	diferite	destinaţii,	pentru	care	există	norme	
diferite	de	dimensionare	a	parcajelor,	vor	fi	luate	în	considerare	cele	care	prevăd	un	
număr	mai	mare	de	locuri	de	parcare.  

 

Pentru structuri de primire turistică se va asigura numărul minim de locuri de parcare după 
cum urmează: 

Structură	primire	turistică	 nr.	minim	locuri	de	parcare	

Hotel	de	5/	4/	3/	2	stele	 Parcaj auto în folosința structurii de primire cu un 
număr minim de 50%/ 40%/ 20%/ 20% din numărul 
camerelor1 

Hoteluri	–	apartament	de	4/	4/	3/	2	
stele	

Parcaj auto în folosința structurii de primire cu un 
număr minim de 50%/ 40%/ 40%/ 30% din numărul 
camerelor2 

Moteluri	de	3/	2	/1	stele	 Parcaj auto în folosința structurii de primire cu un 
număr minim de 100% din numărul camerelor 

                                                             

1 În cazul structurilor de primire turistice clasificate şi construite anterior intrării în vigoare a 
.M.I.M.M.C.T.P.L. nr. 636/12.05.2008,  numărul locurilor de parcare necesar se reduce cu 50% 

2 În cazul structurilor de primire turistice clasificate şi construite anterior intrării în vigoare a 
.M.I.M.M.C.T.P.L. nr. 636/12.05.2008,  numărul locurilor de parcare necesar se reduce cu 50% 
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Structură	primire	turistică	 nr.	minim	locuri	de	parcare	

Hosteluri	 Parcare pentru biciclete 

Cabane	turistice	 Parcaj la unitățile cu acces auto 

Vilele/	Bungalourile	 Parcare auto pentru minim 30% din numărul locurilor 
de cazare 

Pensiuni	turistice	și	agroturistice	 Parcare proprie 

Pentru construcțiile de turism se apică norma de parcare care prevede un număr mai mare de 
locuri de parcare.  

 

ARTICOLUL	10	‐	ÎNĂLŢIMEA	MAXIMĂ	ADMISIBILĂ	A	CLĂDIRILOR.	

C1+C2	

- Pentru funcțiunile existente care depășesc regimul de inălțime admis, se 
menține regimul de înălțime existent 

 

Zona	functionala	 RH	(nr.	
Niveluri)	

C1		 ‐	subzona centrală cu regim de construire continuu si discontinuu 
amplasata in zonele de protectie ale valorilor istorice si arhitectural-
urbanistice 	

P+1/	P+4	

C2		 ‐	 subzona centrala cu regim de construire continuu si discontinuu 
situata in afara zonelor de protectie ale valorilor istorice si arhitectural 
urbanistice;	

P+2	
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ARTICOLUL	11	‐	ASPECTUL	EXTERIOR	AL	CLĂDIRILOR	

- pentru orice tip de intervenţie asupra fondului construit şi a amenajărilor în ţesut 
protejat se va ţine seama de caracterul morfologic specific al zonei şi de arhitectura 
clădirilor din vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate; 

- orice tip de intervenţie se va realiza utilizând materiale şi tehnici tradiţionale specifice;	

- elementele constructive, caracteristicile volumetrice şi detaliile de finisaj ale 
construcţiilor tradiţionale vor fi utilizate pentru operaţiunile de construire şi 
reabilitare executate în interiorul zonelor protejate;	

 

Se	 vor	 respecta	 caracteristicile	 arhitecturale	 dobrogene,	 se	 vor	 utiliza	 învelitori	
ceramice	și	culoarea	tencuielilor	exterioare	tradițională‐	alb.		

	

ARTICOLUL	12	‐	CONDIŢII	DE	ECHIPARE	EDILITARĂ.	

C1+C2	

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice; 

- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii competente 
care administrează resursele de apă; 

- dată fiind intensitatea circulaţiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea 
pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
gheţii; 

- este interzisă deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietăţile 
învecinate; 

- se va asigura în mod special captarea şi evacuarea rapidă apelor meteorice în reţeaua 
de canalizare;  

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi 
dispunerea vizibilă a cablurilor CATV; 

- cu excepţia telecomunicaţiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneţi zăbreliţi   
(tripozi uniţi cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau  
industriale. 

- asigurarea racordării la echipamentul public edilitar se va face pe cât posibil astfel 
încât reţelele şi a instalaţiile să nu afecteze percepţia spaţiului public; 
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- lucrările de construcţii pentru realizarea/extinderea reţelelor edilitare în zona 
drumurilor publice situate în intravilanul localităţilor se execută în varianta de 
amplasare subterana. Se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a 
echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de telecomunicaţii, alimentare cu 
apa, energie electrică, termoficare, transport in comun, automate pentru semnalizare 
rutieră şi altele de aceasta natură. Montarea acestor echipamente se va executa în 
varianta de amplasare subterană ori, dupa caz, în incinte sau în nişele construcţiilor, cu 
acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcţiilor;  

 

ARTICOLUL	13	‐		SPAŢII	LIBERE	ŞI	SPAŢII	PLANTATE	

C1+C2	

- conformarea spaţiilor libere şi spaţiilor plantate se va studia şi se va reglementa prin 
intermediului Planului Urbanistic Zonal ce va fi efectuat în zona protejată şi în zona 
centrală, conform Planului de Propuneri şi Reglementări Urbanistice;	

La realizarea oricaror obiective de investitii/ constructii pe raza orasului Mangalia se vor 
respecta prevederile HCJ nr152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a 
numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate 
pe teritoriul administrativ al judetului Constanta. 

Procentele prevazute reprezinta raportul dintre supraata aferenta spatiilor verzi si surpafata 
terenului detinuta de investitor/ beneficiar, suprafata de spatiu verde putand fi repartizata pe: 

 suprafata teren ramasa libera dupa realizarea cosntructiilor si parcariloraferente 

 suprafat fatadelor constructiilor 

 suprafata teraselor/ acoperisului. 

Detinatorii constructiilor existente vor lua masuri pentru a asigura suprafetele minime de 
spatii verzi, conform procentelor minimnale din tabelul urmato, respectand prevederile 
anterioare privind modalitat de calcul a acestora: 

Tip	zona	functionala/	constructie	 %	minim	spatii	verzi		

Constructii	 administrative (sedii de 
prefectura, sedii de servicii descentralizate in 
teritoriu ale ministerelor si ale altor organe de 
specialitate ale administratiei publice centrale, 
sedii de primarii, sedii de partid, sedii de 
sindicate, culte, fundatii, organizatii 
neguvernamentale, asociatii, agentii, fonduri, 
sedii de birouri) 

spatii verzi cu rol decorativ si de protectie 
50% 
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Constructii	 financiar‐	 bancare (sedii de 
banci, sedii de soietati de asigurari) 

spatii verzi cu rol decorativ si de protectie 
60% 

Constructii	comerciale (comert nealimentar, 
magazin general, supermagazin 
(supermarket), piata agroalimentara, comert 
alimentar, alimentatie publica, servicii, 
autoservice) 

spatii verzi cu rol decorativ si de protectie 
50% 

Constructii	de	cult (lacase de cult, manastiri, 
schituri, cimitire) 

spatii verzi cu rol decorativ si de protectie 
40% 

Constructii	 de	 cultura (expozitii, muzee, 
biblitoeci cluburi, Sali de reuniune, cazinouri, 
case de cultura, centre si complexe culturale, 
cinematografe, teratre, Sali polivalente) 

spatii verzi cu rol decorativ si de protectie 
30% 

Constructii	 de	 invatamant (gradinite, scoli, 
licee, invatamant superior, crese) 

Spatii verzi si plantate, spatii de joc si de 
odihna 30% 

Constructii	si	amenajari	sportive (complexe 
sportive, stadioane, Sali de antrenament 
pentru diferite sporturi, Sali de competitii 
sportive, patinoare, poligoane de tir, popicarii)

Spatii verzi si plantate, spatii de joc si de 
odihna 40% 

Constructii	 de	 turism (hotel, motel, 
pensiune, vila, bungalou, cabane, campinguri, 
sate de vacanta) 

Spatii verzi si plantate, spatii de joc si de 
odihna 50% 

Constructii	industriale	 Spatii verzi si aliniamente cu rol de protectie 
in fucntie de tipul acestora 50% 

Blocuri	de	locuinte	 Spatii verzi si plantate in functie de tipul de 
locuire 30% 

Constructii	de	loucinte	unifamiliale	 Spatii verzi si plantate in functie de tipul de 
locuire minim 5mp/ locuitor 

Constructii	 de	 sanatate (spital, centre de 
asistenta de specialitate, handicapati, 
recuperari functionale, centre psihiatrice, 
dispensar si alte untiati (centre de recoltare 

Aliniamente simple sau duble cu rol de 
protectie si parcuri organiazte cu o suprafat 
de minim 15 mp/ persoana 
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sange, medicina preventiva, statii de salvare, 
farmacii), crese, leagan de copii) 

Documentatiile de urbanism (PUZ, PUD) si Documentatiile tehnice (DTAC+DT) vor 
mentiona si evidentia in partile scrise si piesele desenate suprafetele de spatii verzi, functie 
de destinatia si functiunea constructiei/ investitie, dupa cum urmeaza: 

- in memoriu se va descrie in mod obligatoriu spatiul verde, mentionanad suprafata 
ocupata, modul de amenajare (gradina, perdea de protetie, gard viu, etc.), tipurile de plante, 
arbori, arbusti, pomi fructiferi, etc. existente si/ sau propuse, in functie de amplasament, 
inclusiv instalatia utilziata pentru intretinerea acestora; se vor monta instalatii automate 
pentru irigat. 

- in planul de situatie se va prezenta suprafata ocupata de spatii verzi. In plan se va 
prezenta modul de amenajare al spatiului verde, cu denumirea plantelor, modul de 
amenajare si amplasare al acestora (perete de protectie verde, gard viu, amenajare gradina 
unde sa se regaseasca plante care sa acopere cele 4 anotimpuri), inclusiv instalatia utilizata 
pentru intretinerea acestora; se vor monta instalatii automate pentru irigat. 

- pe fatadele cosntructiilor se vor evidentia in mod obligatoriu, suprafetele de spatii verzi 
(jardiniere/ ghivece) in functie de destinatia constructiei/ investitiei 

- se pot amenaja spatii verzi si pe acoperisurile constructiilor, mentionanad suprafata 
ocupata, modul de amenajare si tipurile de plante in functie de destintia si functiunea 
constructiei/ investitiei, inclusiv instalatia utilizata pentru intretinerea acestora; se vor 
monta  instalatii automate pentru irigat. 

Modul de amplasare al plantelor: 

- se vor preveea obligatoriu arbori pe aliniamentul fatadelor principale 

- pe laturile expuse preponderent vantului (N/E, S/V) se va realiza un perete de protectie 
verde, inlocuind a alegere gardul sau dublandu-l spre interior 

in interiorul curtilor se va prevedea o aleta de plante, corelate cu cele 4 anotimpuri 

     - pe fatadele cladirilor vor fi amplasate ghivece  

Tipurile	de	plante	propuse	pentru	amenajarea	spatiilor	verzi	in	conformitate	cu	HCJ	
nr152/2013	 privind	 stabilirea	 suprafetelor	minime	 de	 spatii	 verzi	 si	 a	numarului	
minim	de	arbusti,	arbori,	plante	decorative	si	 flori	aferente	constructiilor	realizate	
pe	teritoriul	administrativ	al	judetului	Constanta	sunt	detaliate	in	ANEXA.	

- curţile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative, elemente de 
mobilier urban, plantaţii  decorative, inclusiv pe faţade; 

-  pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei se va evita 
impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese; 
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- elementele fixe de mobilier urban din spaţiile accesibile publicului se vor subordona 
caracterului zonei, necesitând aceleaşi avize de specialitate ca şi construcţiile. 

- terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu gazon şi 
plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;  

- parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare şi vor fi înconjurate cu 
un gard viu de 1,20 metri înălţime;  

 

ARTICOLUL	14	‐	ÎMPREJMUIRI.	

- gardurile spre stradă ale clădirilor retrase de la aliniament vor fi transparente, vor avea 
înălţimea de 2,00 metri, vor avea un soclu opac de circa 0.60 metri şi vor putea fi 
dublate de gard viu; gardurile dintre proprietăţi vor fi opace, transparente dublate cu 
gard viu sau exclusiv gard viu şi vor avea înălţimea maximă de 2,20 metri;  

- marcarea limitei proprietăţii în cazul parterelor cu funcţiuni accesibile publicului 
retrase de la aliniament se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, etc.; 

- nu sunt admise împrejmuiri din baluştrii sau elemente din beton prefabricate; 

	

SECŢIUNEA	III:		POSIBILITĂŢI		MAXIME	DE	OCUPARE	ŞI	UTILIZARE	A	
TERENULUI.	

ARTICOLUL	15	‐		PROCENT	MAXIM	DE	OCUPARE	A	TERENULUI	(POT).	

ARTICOLUL	16	‐		COEFICIENT	MAXIM	DE	UTILIZARE	A	TERENULUI	(CUT).	

Zona	functionala	 RH	(nr.	
Niveluri)	

POT	(%)	 CUT	mp	ADC/	
mp	teren	

ZONA	CENTRALA	‐	C	

C1		 ‐	subzona centrală cu regim de 
construire continuu si discontinuu 
amplasata in situl urban 	

P+1/	P+4	 40	 0.8	pentru	P+1	

2.0	pentru	P+4	

C2		 ‐	 subzona centrala cu regim de 
construire continuu si discontinuu situata in 
afara zonelor de protectie ale valorilor 
istorice si arhitectural urbanistice;	

P+2	 60	 1.8	

- Pentru funcțiunile existente, în cazul în care P.O.T. și C.U.T. depășesc valorile 
maxim admise, se mențin indicatorii urbanistici existenți.  
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II.2	ZONA	DE	LOCUIRE	‐		L			
	

GENERALITĂŢI:	CARACTERUL	ZONEI	

 

Pentru	monumentele	istorice,	zonele	construite	protejate,	siturile	arheologice	și	zonele	
de	protecție	ale	acestora	se	vor	aplica	reglementările	detaliate	la	cap.	I.7	din	prezentul	
Regulament	local	de	urbanism.		

Monumentele istorice, zonele construite protejate și zonele de protecție sunt identificate în 
cadrul Planșei nr. 03. Reglementări urbanistice și Planșei nr. 11. Monumente istorice. 

Monumentele istorice, siturile și complexele arheologice identificate pe teritoriul Mangaliei 
sunt delimitate în conformitate cu Raportul de evaluare teoretică întocmit de Complexul 
Cultural Callatis (2015).  

Siturile arheologice, monumentele arheologice si tumulii izolați sunt identificate în cadrul 
Planșei nr. 03. Reglementări urbanistice și Planșei nr. 11. Monumente istorice.  

 

Zona de locuire se compune din următoarele subzone funcţionale: 

L1a		 ‐	subzona de locuire individuala cu regim de construire continuu sau discontinuu cu 
inaltime maxima de P+1E amplasata in situl urban	

L1b		 - subzona de locuire individuala cu regim de construire continuu sau discontinuu cu 
inaltime maxima de P+2E situata in afara zonelor de protectie a valorilor istorice si arhitectural-
urbanistice;  

L2		 ‐	subzona de locuire colectiva, cu regim de construire continuu sau discontinuu si 
inaltime maxima de P+4E 	

L3		 ‐	subzona de locuire colectiva, cu regim de construire continuu sau discontinuu si 
inaltime maxima de P+10E 	

L4a - subzonă locuințe individuale și servicii turistice	

L4b - subzonă locuințe individuale și servicii turistice 

 

 Subzonele funcţionale sunt delimitate prin următoarele criterii: 

- funcţiune; 

- regim maxim de înălţime; 

- densitatea de ocupare a terenurilor; 

- configuraţia ţesutului urban: parcelar, tipologia fondului construit, raportarea la vecinătăţi 
etc. 

- includerea în zona de protecţie a monumentelor; 
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SECŢIUNEA	I:	UTILIZARE		FUNCŢIONALĂ	ZONA		‐	L	‐	

	

ARTICOLUL	1	‐	UTILIZĂRI		ADMISE	

Sunt admise următoarele utilizări: 

L1A+L1B+L2+L3	

-		 locuinţe individuale şi colective  

- echipamente publice specifice zonei rezidenţiale; 

-  scuaruri publice. 

- împrejmuiri, căi de acces pietonale şi private, parcaje, spaţii plantate; 

 

L1B+L2+L3	

- micro-obiective tehno-edilitare de producere a energiei electrice: centrale eoliene de mici 
dimensiuni, panouri solare, sisteme de incălzire geotermală, pompe de caldură de 
dimensiuni mici; toate aceste obiective vor fi deservi exclusiv proprietatea pe care sunt 
amplasate şi nu vor afecta aspectul şi configuraţia urbanistico-arhitecturală a subzonelor; 

	

L1B+L2+L3	

- locuinte de vacanta 

 

L4a+L4b	

- locuințe individual 

- facilități cazare 

- dotări turistice 

- servicii 

- comerț 

- alimentație publică 

- baze de agrement, sportive și de tratament 

- spații verzi 

- parcaje 
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ARTICOLUL	2	‐	UTILIZĂRI		ADMISE	CU	CONDIŢIONĂRI	

Sunt admise cu condiţionări următoarele utilizări: 

L1A	

- mici servicii şi activităţi profesionale tradiţionale cu condiţia ca acestea să se desfăşoare în 
fondul construit existent şi să rezerve o pondere de 50% din suprafaţa desfăşurată pentru 
funcţiunea de locuire; 

- pentru parcelele care sunt în zonele de protecţie a siturilor arheologice, sunt admise, până 
la cercetarea exhaustivă a perimetrului ce este delimitat ca sit arheologic şi descărcarea sa 
de sarcină arheologică, numai activităţi agricole care afectează solul pe o adâncime de 
maxim 25 cm;  

- sunt admise amenajarea de circulaţii pietonale numai după identificarea unor trasee ce nu 
afectează siturile arheologice; 

L1B	

‐		 se admite mansardarea clădirilor existente cu condiţia ca aceasta să nu fie o falsă 
mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiş cu pantă de 45 grade; suprafaţa 
nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent; 

-  se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale şi mici activităţi manufacturiere, cu 
condiţia ca suprafaţa  acestora să nu depăşească 250	mp ADC, să nu genereze transporturi 
grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program 
prelungit peste orele 22,00  şi să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare şi 
producţie; 	

-  se permite schimbarea destinaţiei locuințelor, indiferent de amplasare, numai pentru 
categoriile de funcţiuni cuprinzând activităţi pentru servicii specializate şi practică 
profesională privată cu grad redus de perturbare a locuirii şi program de activitate de 12 
ore pe zi (între 8 şi 20), de exemplu: cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, 
consultanţă, asigurări, proiectare, reprezentanţe, agenţii imobiliare etc. cu condiția ca 
acestea să-și asigure în incinta proprie, în afară spațiului public al parcajelor necesare 
pentru angajați și pentru clienți; 

 

L2+L3	

- se permite schimbarea destinaţiei apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru 
categoriile de funcţiuni cuprinzând activităţi pentru servicii specializate şi practică 
profesională privată cu grad redus de perturbare a locuirii şi program de activitate de 12 
ore pe zi (între 8 şi 20), de exemplu: cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, 
consultanţă, asigurări, proiectare, reprezentanţe, agenţii imobiliare etc.;	
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- se permite schimbarea destinaţiei apartamentelor de la parterul locuinţelor pentru 
categoriile descrise mai sus, precum şi pentru cele cu caracter comercial cum ar fi comerţ 
cu produse alimentare şi nealimentare, farmacii, librării, frizerii, studiouri foto, case de 
schimb valutar etc. cu condiţia asigurării unui acces din windvang sau holul comun; 

- lucrări ample de remodelare a faţadelor, acceselor sau a spaţiilor publice pot fi aprobate 
numai în condiţiile promovării unor proiecte vizând transformarea funcţională a 
parterului unui întreg tronson de clădire, respectiv apartamentele deservite de cel puţin o 
scară comună; 

	

ARTICOLUL	3	‐	UTILIZĂRI		INTERZISE	

L1A+L1B+L2+L3+L4a+L4b	

Se interzic următoarele utilizări:		

- funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depăşesc suprafaţă de 250 mp ADC, 
generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 
22.00, produc poluare;	

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul 
generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi),  prin utilizarea  
incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de 
activitate prelungit după orele 22.00; 

- realizarea unor false mansarde; 

- anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă care intră sunt 
incidenţa normativelor de protecţie sanitară şi sănătatea populaţiei; 

- construcţii provizorii; 

- instalarea în curţi a panourilor pentru reclame; 

- dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura şi 
deteriorând finisajul acestora; 

- depozitare en-gros; 

- depozitări de materiale refolosibile; 

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 

- activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din  
circulaţiile  publice;  

- staţii de betoane; 
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- autobaze; 

- staţii de întreţinere auto cu capacitatea peste 3 maşini; 

- spălătorii chimice; 

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile 
de pe	parcelele adiacente; 

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau 
care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice. 

- parcuri rezidenţiale de vacanţă; 

- campinguri şi parcuri de rulote; 

- rulotele izolate; 

 

SECŢIUNEA	II:	CONDIŢII	DE	AMPLASARE,	ECHIPARE	ŞI	CONFIGURARE	A	
CLĂDIRILOR.	

 

ARTICOLUL	4	‐	CARACTERISTICI	ALE	PARCELELOR	(SUPRAFEŢE,	FORME,	
DIMENSIUNI).	

L1A	-	se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate: 

(1) - dimensiuni minime:	

Regimul de 
construire 

Dimensiune minimă în 
cazul concesionării 

terenului 

Dimensiune minimă în zone protejate 

 Suprafaţa 

mp. 

Front 

m. 

Suprafaţa 

mp. 

Front 

m. 

Înşiruit 150 8 250 10 

Cuplat 250 12 300 12 

Izolat 250 12 350 14 

Parcelă de colţ - - Reducere cu 50 
mp. 

Reducere front cu 25% 
pentru fiecare faţadă 

(2)	‐	adâncimea	parcelei	să	fie	mai	mare	sau	cel	puţin	egală	cu	lăţimea	acesteia.	
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L1B	-	se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate: 

(1) - dimensiuni minime:	

Regimul de 
construire 

Dimensiune minimă în 
cazul concesionării 

terenului 

Dimensiune minimă în  

alte zone  

 Suprafaţa 

mp. 

Front 

m. 

Suprafaţa 

mp. 

Front 

m. 

Înşiruit 150 8 150 8 

Cuplat 200 12 200 10 

Izolat 200 12 250 12 

Parcelă de colţ - - Reducere 
cu 50 mp. 

Reducere front cu 25% pentru 
fiecare faţadă 

	

(2)	‐	adâncimea	parcelei	să	fie	mai	mare	sau	cel	puţin	egală	cu	lăţimea	acesteia.	

	

L2	-	se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate: 

(1) - dimensiuni minime:	

Regimul de 
construire 

Dimensiune minimă  

 Suprafaţa 

mp. 

Front 

m. 

Înşiruit 200 12 

Cuplat - nu se admit locuinte colective cuplate 

Izolat 500 18 
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Parcelă de colţ Reducere 
cu 50 mp. 

Reducere front cu 25% pentru fiecare faţadă 

	(2)	‐	adâncimea	parcelei	să	fie	mai	mare	sau	cel	puţin	egală	cu	lăţimea	acesteia.	

	

L3	-	se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate: 

(1) - dimensiuni minime:	

Regimul de 
construire 

Dimensiune minimă în  

alte zone constituite 

 Suprafaţa 

mp. 

Front 

m. 

Înşiruit - nu se admit locuinte colective insiruite 

Cuplat - nu se admit locuinte colective cuplate 

Izolat 500 25 

Parcelă de colţ Reducere 
cu 250 mp.

Reducere front cu 25% pentru fiecare faţadă 

 

L4a+L4b- clădirile vor fi dispuse pepacelă izolat sau cuplat. Surpafața minimă a unei parcele 
este de 450,0 mp.  

 

ARTICOLUL	5	‐	AMPLASAREA	CLĂDIRILOR	FAŢĂ	DE	ALINIAMENT.	

- amplasarea clădirilor faţă de aliniament se va efectua în funcţie de caracterul străzii; 

- Construcţiile vor fi dispuse pe aliniament sau vor fi retrase de la aliniament, conform 
caracterului străzii, cu următoarele condiţii: 

- în cazul în care pe parcelele învecinate construcţiile sunt retrase de la aliniament se va 
respecta retragerea existentă; dacă retragerile sunt inegale se va respecta retragerea aflată la 
cea mai are distanță de stradă;   
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- în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcţie retrasă de la aliniament, iar 
pe cealaltă latură cu o construcţie neviabilă iar caracterul străzii indică tendinţa clădirilor mai 
noi de a se retrage de la aliniament, noua clădire se va retrage de la aliniament cu 5.0 metri; 

- în suprafața dintre aliniere și aliniament se interzic construcțiile anexă de orice fel. 

 

L4a+L4b‐ clădirile se vor amplasa la 5,0 m față de aliniament 

 

ARTICOLUL	6	‐	AMPLASAREA	CLĂDIRILOR	FAŢĂ	DE	LIMITELE	LATERALE	ŞI	
POSTERIOARE	ALE	PARCELELOR.	

L1A + L1B	+	L2	+	L3	

- se va menţine situaţia actuală dominantă a regimului de construire, continuu sau 
discontinuu; 

- banda de construibilitate faţă de alinierea clădirilor va fi de maxim 15,0 metri, cu 
condiţia respectării distanţei de 2 metri faţă de limita posterioară; 

în cazul fronturilor discontinue, 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 de la limita laterală a parcelei şi având pe faţada laterală ferestre ale unor 
încăperi principale, noua clădire se va alipi de calcanul existent numai cu acordul 
proprietarului vecin, iar faţă de limita opusă se va retrage la o distanţă egală cu jumătate din 
înălțime, dar nu mai puțin de 2,0 metri; 

- în cazul în care clădirea se învecinează pe ambele laturi cu clădiri existente retrase faţă de 
limitele parcelelor, se va dispune izolat şi se va retrage faţă de ambele limite laterale ale 
parcelei la o distanţă egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 2,0 metri în cazul 
fațadelor cu ferestre de vedere și/ sau balcoane,  sau 0,60 m în cazul fațadelor fără ferestre de 
vedere și/ sau balcoane.   

- se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta este şi linia de separaţie faţă de o 
clădire publică retrasă de la limita laterală a parcelei sau faţă de o cladire de cult; în aceste 
cazuri retragerea minimă va fi de 5,0 metri; 

- clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă de cel puţin 
jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă, dar nu mai puţin de 2,0 metri. 

- se interzice construirea pe limita posterioară a parcelei, cu excepţia cazului în care există un 
calcan al unei clădiri principale, iar noua construcţie se limitează la acoperirea acestuia. 

- Este permisă deschiderea de ferestre de lumină, fără limită de distanță, dacă sunt astfel 
construite încât să împiedice vederea către lotul învecinat. 
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- În cazul clădirilor destinate locuințelor distanța dintre clădiri va fi egală sau mai mare cu 
înălțimea celei mai înalte; în caz contrar se va elabora studiu de însorire care să confirme că 
este asigurată însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstiţiul de iarnă, a 
încăperilor de locuit din clădire şi din locuinţele învecinate; În cazul învecinării cu clădiri cu 
faţade fără ferestre, respectiv calcan, prevederile se aplică doar pentru pereţii cu ferestre, cu 
respectarea dreptului la însorire a încăperilor de locuit ale celui mai vechi amplasament 

 

L4a+L4b- retragerea fașă de limita posterioară  a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea 
la cornisă măsurată în punctul cel mai înalt față de teren dar nu mai puțin de 2,0 m; dispunerea 
anexelor gospodărești pe limita posterioară a parcelei este admisă numai dacă acestea nu 
depășesc înălțimea împrejmuirii. 

	

ARTICOLUL	7	‐	AMPLASAREA	CLĂDIRILOR	UNELE	FAŢĂ	DE	ALTELE	PE	
ACEEAŞI		PARCELĂ.	

- Clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea la cornişă a 
celei mai înalte dintre ele; distanţa se poate reduce la jumătate, dar nu mai puțin de 
2,0m, dacă pe faţadele opuse nu sunt accese în clădire şi/sau dacă nu sunt ferestre care 
să lumineze încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente; 

 

ARTICOLUL	8	‐	CIRCULAŢII	ŞI	ACCESE.	

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil dintr-o circulaţie 
publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile 
învecinate (pentru loturi obținute în urma unei dezmembrări). 

- pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pentru 
interventii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu; 

- accesele si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier urban si 
trebuie sa fie pastrate libere in permanenta; 

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice al persoanelor 
cu dificultăţi de deplasare; 

- se va amplifica circulaţia pietonală prin crearea pasajelor şi deschiderea curţilor cu 
funcţiuni atractive pentru pietoni. 

- numărul şi configuraţia acceselor prevăzute în prezentul regulament se determină 
conform anexei nr. 4 a HGR nr. 525/1996. 

 

Pentru	locuinte	unifamiliale	cu	acces	si	lot	propriu	se	vor	asigura:	
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- accese carosabile pentru locatari; 

- acces carosabil pentru colectarea deseurilor menajere si pentru accesul mijloacelor de 
stingere a incendiilor; 

- alei (semi)carosabile in interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m 
vor avea o latime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi 
prevazute supralargiri de depasire si suprafete pentru manevre de intoarcere; 

- in cazul unei parcelari pe doua randuri, accesele la parcelele din spate se vor realiza 
prin alei de deservire locala (fundaturi): 

- cele cu o lungime de 30 m - o singura banda de 3,5 m latime; 

- cele cu o lungime de maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel 
putin pe o latura si supralargiri pentru manevre de intoarcere la capat. 

 

Pentru	locuinte	colective	cu	acces	propriu	si	lot	folosit	in	comun	se	vor	asigura:	

- accese carosabile pentru locatari; 

- accese de serviciu pentru colectarea deseurilor menajere si pentru accesul mijloacelor 
de stingere a incendiilor; 

- in cazul unei parcelari pe doua randuri, accesele la parcelele din spate se vor realiza 
prin alei de deservire locala (fundaturi): 

- cele cu o lungime de maximum 30 m - o singura banda de 3,5 m latime; 

- cele cu o lungime de 30 m pana la maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu 
trotuar cel putin pe o latura; supralargiri pentru manevre de intoarcere la capat. 

 

Locuintele	colective	cu	acces	si	lot	folosit	in	comun	vor	fi	prevazute	cu:	

- accese carosabile pentru locatari; 

- accese de serviciu pentru colectarea deseurilor menajere si pentru accesul mijloacelor 
de stingere a incendiilor; 

- accese la parcaje si garaje. 

	

ARTICOLUL	9	‐	STAŢIONAREA	AUTOVEHICULELOR.	

- Autorizarea executarii constructiilor care, prin destinatie, necesita spatii de parcare se emite 
numai daca exista posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului public. 
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Functiune	 nr.	minim	locuri	de	parcare	

Constructii comerciale - 1 loc parcare la 200mp suprafata desfasurata a 
constructiei pentru unitati de pana la 400mp 

- 1 loc de parcare la 100 mp suprafata desfasurata a 
constructiei pentru unitati de 400- 600 mp 

- 1 loc de parcare la 50 mp suprafata desfasurata a 
constructiei pentru unitati de 600-2000 mp 

- 1 loc de parcare la 40 mp suprafata desfasurata a 
constructiei pentru unitati de peste 2000 mp 

- pentru restaurante va fi prevazut cate un loc de 
parcare la 5-10 locuri la masa 

- la acestea se adauga spatiile de parcare/ garare a 
autovehiculelor proprii. 

Constructii de cult minim 5 locuri parcare 

Constructii invatamant - 3-4 locuri parcare/ 12 cadre didactice 

- pentru invatamantul universitar, functie de 
capacitatea constructiei, se vor prevedea 1-3 
locuri de parcare pentru autocare 

Constructii de sanatate - 1 loc de parcare/ 4 persoane anjate cu un spor 
de 10% pentru sptial clinic, spital general, 
spital de specialitate, asistenta de specialitate, 
dispensar policlinic, dispensar urban 

- 1 loc parcare/ 10 persoane angajate pentru alte 
tipuri de unitati sanitare, crese si crese 
speciale. Leagane de copii  

Constructii de locuinte - 1 loc parcare/ 1-5 locuinte unifamiliale cu lot 
propriu 

- 1 loc parcare/ 2-10 apartamente pentru locuinte 
colective 

Pentru	construcţii	ce	 înglobează	 spaţii	cu	diferite	destinaţii,	pentru	care	există	norme	
diferite	de	dimensionare	 a	parcajelor,	vor	 fi	 luate	 în	 considerare	 cele	 care	prevăd	un	
număr	mai	mare	de	locuri	de	parcare.  
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ARTICOLUL	10	‐	ÎNĂLŢIMEA	MAXIMĂ	ADMISIBILĂ	A	CLĂDIRILOR.	

Zona	functionala	 RH	(nr.	
Niveluri)	

Suprafata	
parcela	

L1a		 ‐	subzona de locuire individuala cu regim de construire 
continuu sau discontinuu cu inaltime maxima de P+1E amplasata in 
situl urban	

P+1	 ‐	

L1b		 - subzona de locuire individuala cu regim de construire 
continuu sau discontinuu cu inaltime maxima de P+2E situata in afara 
zonelor de protectie a valorilor istorice si arhitectural-urbanistice;  

P+2	 ‐	

L2		 ‐	subzona de locuire colectiva, cu regim de construire continuu 
sau discontinuu si inaltime maxima de P+4E 	

P+4	 ‐	

L3		 ‐	subzona de locuire individuala, cu regim de construire 
continuu sau discontinuu si inaltime maxima de P+10E 	

P+4	 Suprafata	
parcela	
intre	
500,00	
1000	mp		

	 P+10	 Suprafata	
parcela	
peste	
1000	mp		

L4a- subzonă locuințe individuale și servicii turistice P+1 ‐	

L4b- subzonă locuințe individuale și servicii turistice P+3 ‐	
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- în cazul racordării între străzi cu lăţimi diferite, cu clădiri având regim diferit de 
înălţime, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de 
25,0 metri; 

- Pentru funcțiunile existente care depășesc regimul de inălțime admis, se 
menține regimul de înălțime existent 

	

ARTICOLUL	11	‐	ASPECTUL	EXTERIOR	AL	CLĂDIRILOR	

L1A	

- cu excepţia construcţiilor şi instalaţiilor necesare serviciilor publice sau de interes 
colectiv şi a lucrărilor tehnice necesare funcţionării serviciilor publice sau de interes 
colectiv, acoperirea cu ţiglă de culoare maro, grena, brun-roşcată este obligatorie; 
acoperişurile vor fi realizate  obligatoriu în pantă şi se utiliza acoperirea cu ţiglă 
ceramică, şiţă, şindrilă;  

- sunt interzise soluţii de acoperire ce imită ţigla, tip ţiglă metalică, tablă cutată, 
azbociment; 

- se va utiliza prispa şi pridvorul cu influenţă tradiţională în executarea construcţiilor 
care deservesc funcţiunea de locuire; 

	

L1A	+	L1B	+L2	+	L3+L5a+L5b	

- aspectul clădirilor va ţine seama de caracterul specific al zonei şi de arhitectura 
clădirilor din vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate; 

- construcţiile trebuie să contribuie la armonia mediului lor, prin proporţii corecte ale 
volumului şi elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate şi prin alegerea 
culorilor folosite pentru înfrumuseţarea lor; 

- se	va	asigura	o	tratare	similară	a	tuturor	faţadelor	aceleiaşi	clădiri; 

- se va acorda atenţie modului de tratare a acoperişurilor sau teraselor;  

- se interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadecvată a 
reclamelor pe plinurile faţadelor, parapete, balcoane etc. 

- aparatele de aer condiţionat, de ventilaţie, antenele de televizor precum şi antenele 
parabolice aparente aplicate pe faţadă sunt interzise; 

- nu	sunt	admise	culorile	stridente	pentru	finisajele	exterioare	ale	clădirilor	(roz,	
roşu,	 mov,	 portocaliu,	 galben,	 verde	 crud,	 turcoaz,	 bleu,	 violet,	 kaki,	 vernil,	
cyclam	şi	tonuri	intermediare	ale	acestor	culori	);	

- nu sunt admise goluri în faţade care nu respectă tipologia prezentă în vecinătate; 
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- nu sunt admise soluţii de învelire care promovează accente verticale nejustificate tip 
minaretă, turn, etc.; 

- nu sunt admise intervenţii de orice natură pe fondul construit existent care sunt 
incompatibile cu actualul regulament;  

- următoarele materiale sunt strict interzise: tablă, plăci din azbociment, pereţi tip 
cortină, panouri tip sandwich, alucobond.  

- se vor utiliza materialelor specifice zonei: lemn, vopsele lavabile în tonuri şi nuanţe de 
culori calde, pastelate, nestridente (exemplu: alb, crem etc.); 

- tâmplăria ferestrelor se va finisa în aceeşi culoare cu structura vizibilă a şarpantei; 

 

Se	 vor	 respecta	 caracteristicilor	 arhitecturale	 dobrogene,	 se	 vor	 utiliza	 învelitori	
ceramice	și	culoarea	tencuielilor	exterioare	tradițională‐	alb.		

 

ARTICOLUL	12	‐	CONDIŢII	DE	ECHIPARE	EDILITARĂ.	

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice; 

- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii competente 
care administrează resursele de apă; 

- dată fiind intensitatea circulaţiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea 
pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
gheţii; 

- este interzisă deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietăţile 
învecinate; 

- se va asigura în mod special captarea şi evacuarea rapidă apelor meteorice în reţeaua 
de canalizare;  

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi 
dispunerea vizibilă a cablurilor CATV; 

- cu excepţia telecomunicaţiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneţi zăbreliţi   
(tripozi uniţi cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau  
industriale. 

- asigurarea racordării la echipamentul public edilitar se va face pe cât posibil astfel 
încât reţelele şi a instalaţiile să nu afecteze percepţia spaţiului public; 

- lucrările de construcţii pentru realizarea/extinderea reţelelor edilitare în zona 
drumurilor publice situate în intravilanul localităţilor se execută în varianta de 
amplasare subterana. Se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a 
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echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de telecomunicaţii, alimentare cu 
apa, energie electrică, termoficare, transport in comun, automate pentru semnalizare 
rutieră şi altele de aceasta natură. Montarea acestor echipamente se va executa în 
varianta de amplasare subterană ori, dupa caz, în incinte sau în nişele construcţiilor, cu 
acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcţiilor;  

	

ARTICOLUL	13	‐		SPAŢII	LIBERE	ŞI	SPAŢII	PLANTATE.	

La realizarea oricaror obiective de investitii/ constructii pe raza orasului Mangalia se vor 
respecta prevederile HCJ nr152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a 
numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate 
pe teritoriul administrativ al judetului Constanta. 

Procentele prevazute reprezinta raportul dintre supraata aferenta spatiilor verzi si surpafata 
terenului detinuta de investitor/ beneficiar, suprafata de spatiu verde putand fi repartizata pe: 

 suprafata teren ramasa libera dupa realizarea cosntructiilor si parcariloraferente 

 suprafat fatadelor constructiilor 

 suprafata teraselor/ acoperisului. 

 

Detinatorii constructiilor existente vor lua masuri pentru a asigura suprafetele minime de 
spatii verzi, conform procentelor minimnale din tabelul urmato, respectand prevederile 
anterioare privind modalitat de calcul a acestora: 

Tip	zona	functionala/	constructie	 %	minim	spatii	verzi		

Constructii	 administrative (sedii de prefectura, 
sedii de servicii descentralizate in teritoriu ale 
ministerelor si ale altor organe de specialitate ale 
administratiei publice centrale, sedii de primarii, 
sedii de partid, sedii de sindicate, culte, fundatii, 
organizatii neguvernamentale, asociatii, agentii, 
fonduri, sedii de birouri) 

spatii verzi cu rol decorativ si de 
protectie 50% 

Constructii	 financiar‐	 bancare (sedii de banci, 
sedii de soietati de asigurari) 

spatii verzi cu rol decorativ si de 
protectie 60% 

Constructii	 comerciale (comert nealimentar, 
magazin general, supermagazin (supermarket), 
piata agroalimentara, comert alimentar, alimentatie 
publica, servicii, autoservice) 

spatii verzi cu rol decorativ si de 
protectie 50% 



 

 

 

81          

 

Constructii	 de	 cult (lacase de cult, manastiri, 
schituri, cimitire) 

spatii verzi cu rol decorativ si de 
protectie 40% 

Constructii	de	cultura (expozitii, muzee, biblitoeci 
cluburi, Sali de reuniune, cazinouri, case de cultura, 
centre si complexe culturale, cinematografe, teratre, 
Sali polivalente) 

spatii verzi cu rol decorativ si de 
protectie 30% 

Constructii	 de	 invatamant (gradinite, scoli, licee, 
invatamant superior, crese) 

Spatii verzi si plantate, spatii de joc si 
de odihna 30% 

Constructii	 si	 amenajari	 sportive (complexe 
sportive, stadioane, Sali de antrenament pentru 
diferite sporturi, Sali de competitii sportive, 
patinoare, poligoane de tir, popicarii) 

Spatii verzi si plantate, spatii de joc si 
de odihna 40% 

Constructii	de	turism (hotel, motel, pensiune, vila, 
bungalou, cabane, campinguri, sate de vacanta) 

Spatii verzi si plantate, spatii de joc si 
de odihna 50% 

Constructii	industriale	 Spatii verzi si aliniamente cu rol de 
protectie in fucntie de tipul acestora 
50% 

Blocuri	de	locuinte	 Spatii verzi si plantate in functie de 
tipul de locuire 30% 

Constructii	de	loucinte	unifamiliale	 Spatii verzi si plantate in functie de 
tipul de locuire minim 5mp/ locuitor 

Constructii	de	sanatate (spital, centre de asistenta 
de specialitate, handicapati, recuperari functionale, 
centre psihiatrice, dispensar si alte untiati (centre 
de recoltare sange, medicina preventiva, statii de 
salvare, farmacii), crese, leagan de copii) 

Aliniamente simple sau duble cu rol 
de protectie si parcuri organiazte cu o 
suprafat de minim 15 mp/ persoana 

 

Documentatiile de urbanism (PUZ, PUD) si Documentatiile tehnice (DTAC+DT) vor 
mentiona si evidentia in partile scrise si piesele desenate suprafetele de spatii verzi, functie 
de destinatia si functiunea constructiei/ investitie, dupa cum urmeaza: 

- in memoriu se va descrie in mod obligatoriu spatiul verde, mentionanad suprafata 
ocupata, modul de amenajare (gradina, perdea de protetie, gard viu, etc.), tipurile de plante, 
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arbori, arbusti, pomi fructiferi, etc. existente si/ sau propuse, in functie de amplasament, 
inclusiv instalatia utilziata pentru intretinerea acestora; se vor monta instalatii automate 
pentru irigat. 

- in planul de situatie se va prezenta suprafata ocupata de spatii verzi. In plan se va 
prezenta modul de amenajare al spatiului verde, cu denumirea plantelor, modul de 
amenajare si amplasare al acestora (perete de protectie verde, gard viu, amenajare gradina 
unde sa se regaseasca plante care sa acopere cele 4 anotimpuri), inclusiv instalatia utilizata 
pentru intretinerea acestora; se vor monta instalatii automate pentru irigat. 

- pe fatadele cosntructiilor se vor evidentia in mod obligatoriu, suprafetele de spatii verzi 
(jardiniere/ ghivece) in functie de destinatia constructiei/ investitiei 

- se pot amenaja spatii verzi si pe acoperisurile constructiilor, mentionanad suprafata 
ocupata, modul de amenajare si tipurile de plante in functie de destintia si functiunea 
constructiei/ investitiei, inclusiv instalatia utilizata pentru intretinerea acestora; se vor 
monta  instalatii automate pentru irigat. 

Modul de amplasare al plantelor: 

- se vor preveea obligatoriu arbori pe aliniamentul fatadelor principale 

- pe laturile expuse preponderent vantului (N/E, S/V) se va realiza un perete de protectie 
verde, inlocuind a alegere gardul sau dublandu-l spre interior 

in interiorul curtilor se va prevedea o aleta de plante, corelate cu cele 4 anotimpuri 

     - pe fatadele cladirilor vor fi amplasate ghivece  

	

Tipurile	de	plante	propuse	pentru	amenajarea	spatiilor	verzi	in	conformitate	cu	HCJ	
nr152/2013	 privind	 stabilirea	 suprafetelor	minime	 de	 spatii	 verzi	 si	 a	numarului	
minim	de	arbusti,	arbori,	plante	decorative	si	 flori	aferente	constructiilor	realizate	
pe	teritoriul	administrativ	al	judetului	Constanta	sunt	detaliate	in	ANEXA.	

- curţile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative, elemente de 
mobilier urban, plantaţii  decorative, inclusiv pe faţade; 

-  pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei se va evita 
impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese; 

- elementele fixe de mobilier urban din spaţiile accesibile publicului se vor subordona 
caracterului zonei, necesitând aceleaşi avize de specialitate ca şi construcţiile. 

- terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu 
gazon şi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;  

- parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare şi vor fi înconjurate 
cu un gard viu de 1,20 metri înălţime;  
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ARTICOLUL	14	‐	ÎMPREJMUIRI.	

- gardurile spre stradă ale clădirilor retrase de la aliniament vor fi transparente, vor avea 
înălţimea de 2,00 metri, vor avea un soclu opac de circa 0.60 metri şi vor putea fi 
dublate de gard viu; gardurile dintre proprietăţi vor fi opace, transparente dublate cu 
gard viu sau exclusiv gard viu şi vor avea înălţimea maximă de 2,20 metri;  

- marcarea limitei proprietăţii în cazul parterelor cu funcţiuni accesibile publicului 
retrase de la aliniament se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, etc.; 

- nu sunt admise împrejmuiri din baluştrii sau elemente din beton prefabricate; 

- în	cazul	zonelor	de	locuințe	colective	aferente	subzonelor	L2	și	L3	împrejmuirile	
se	vor	conforma	astfel:	gardurile spre stradă și către limitele laterale ale proprietății 
vor avea înălţimea de 0.60 metri, executate din gard viu;	

	

SECŢIUNEA	III:		POSIBILITĂŢI		MAXIME	DE	OCUPARE	ŞI	UTILIZARE	A	
TERENULUI.	

ARTICOLUL	15	‐		PROCENT	MAXIM	DE	OCUPARE	A	TERENULUI	(POT).	

ARTICOLUL	16	‐		COEFICIENT	MAXIM	DE	UTILIZARE	A	TERENULUI	(CUT).	

Zona	functionala	 RH	(nr.	
Niveluri)	

POT	(%)	 CUT	mp	ADC/	
mp	teren	

ZONA	DE	LOCUIT	‐	L	

L1		 ‐	subzona de locuire individuala;	

L1a		 ‐	subzona de locuire individuala cu 
regim de construire continuu sau 
discontinuu cu inaltime maxima de P+1E 
amplasata in situl urban 	

P+1	 40	

(70	%	
pentru	
extinderi)

0,8	

(1,4	pentru	
extinderi)	

L1b		 - subzona de locuire individuala cu 
regim de construire continuu sau 
discontinuu cu inaltime maxima de P+2E 
situata in afara zonelor de protectie a 
valorilor istorice si arhitectural-urbanistice; 

P+2	 Suprafata	
parcela	<	
500,00	
mp‐	50%	

(70	%	
pentru	
extinderi)

1.5	

(2.0	pentru	
extinderi)	
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Suprafata	
parcela	>	
500,00	
mp‐	30%	

0.9	

	

L2		 ‐	subzona de locuire colectiva, cu 
regim de construire continuu sau 
discontinuu si inaltime maxima de P+4E 	

P+4	 Suprafata	
parcela	
intre	200‐	
500,	00	
mp‐	40%	

2.0	

P+4	 Suprafata	
parcela	>	
500,	00	
mp‐	20%	

1.0	

L3		 ‐	subzona de locuire individuala, cu 
regim de construire continuu sau 
discontinuu si inaltime maxima de P+10E 	

P+4	 Suprafata	
parcela	
intre	
500,00	
1000	mp	
–	60%	

2.4	

P+10	 Suprafata	
parcela	
peste	
1000	mp	
–	40%	

4.0	

L4a- subzonă locuințe individuale și servicii 
turistice 

P+1	 40%	 1,6	

L4b- subzonă locuințe individuale și servicii 
turistice 

P+3	 40%	 2,0	

	

- Pentru funcțiunile existente, în cazul în care P.O.T. și C.U.T. depășesc valorile 
maxim admise, se mențin indicatorii urbanistici existenți.  
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II.3	ZONA	DE	INSTITUŢII	PUBLICE	ŞI	SERVICII	‐		IS			
	

GENERALITĂŢI:	CARACTERUL	ZONEI	

 

Pentru	monumentele	istorice,	zonele	construite	protejate,	siturile	arheologice	și	zonele	
de	protecție	ale	acestora	se	vor	aplica	reglementările	detaliate	 la	cap.I.7	din	prezentul	
Regulament	local	de	urbanism.		

Monumentele istorice, zonele construite protejate și zonele de protecție sunt identificate în 
cadrul Planșei nr. 03. Reglementări urbanistice și Planșei nr. 11. Monumente istorice. 

Monumentele istorice, siturile și complexele arheologice identificate pe teritoriul Mangaliei 
sunt delimitate în conformitate cu Raportul de evaluare teoretică întocmit de Complexul 
Cultural Callatis (2015).  

Siturile arheologice, monumentele arheologice si tumulii izolați sunt identificate în cadrul 
Planșei nr. 03. Reglementări urbanistice și Planșei nr. 11. Monumente istorice.  

 

Zona de instituţii publice şi servicii se compune din următoarele subzone funcţionale: 

IS1		 ‐	subzona institutiilor publice si serviciilor; 	

IS2		 ‐	subzona institutiilor publice si serviciilor de tip comercial 	

IS2a -  Subzona instituțiilor publice și serviciilor de tip comercial	

IS3a		 ‐	subzona institutiilor publice si serviciilor de tip turistic cu regim mic de inaltime; 	

IS3b		 ‐	subzona institutiilor publice si serviciilor de tip turistic cu regim mediu de inaltime; 	

IS3c		 ‐	subzona institutiilor publice si serviciilor de tip turistic cu regim inalt 	

IS3d		 ‐	subzona institutiilor publice si serviciilor de tip turistic cu regim mic de inaltime si 
densitate  redusa 

IS3f	 - Subzona institutiilor și serviciilor de tip turistic cu densitate redusă	

 

Subzonele funcţionale ale zonei de IS sunt delimitate prin următoarele criterii: 
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- funcţiunea dominantă; 

- regim maxim de înălţime; 

- necesităţile tehnologice ale activităţilor specifice; 

- configuraţia ţesutului urban: parcelar, tipologia fondului construit, raportarea la vecinătăţi 
etc. 

- relaţia cu vecinătatea; 

- aparteneţa la zonele protejate; 

 

SECŢIUNEA	I:	UTILIZARE		FUNCŢIONALĂ	ZONA		‐	IS	‐	

	

ARTICOLUL	1	‐	UTILIZĂRI		ADMISE	

Sunt admise următoarele utilizări: 

IS1	

- instituţii, servicii şi echipamente publice; 

- sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, 
expertizare,  consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale; 

- servicii sociale, colective şi personale; 

- servicii turistice, hoteluri, pensiuni, moteluri etc. ; 

- sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.; 

- lăcaşuri de cult; 

- restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.; 

- comerţ cu amănuntul; 

- parcaje la sol şi multietajate; 

- spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; 

- spaţii plantate - scuaruri; 

- birouri 

- dotări de sănătate 

	

IS2	

- instituţii, servicii şi echipamente publice; 
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- servicii comerciale de tip hypermarket; 

- sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, 
expertizare,  consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale; 

-  sunt admise activităţi productive din domenii de vârf, servicii conexe, cercetare – 
dezvoltare, formare profesională, transporturi, depozitare, expoziţii, facilităţi pentru 
angajaţi şi clienţi. 

- depozitare en-gros; 

- comerţ cu amănuntul; 

- parcaje la sol şi multietajate; 

- spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite, spaţii plantate - scuaruri; 

- birouri 

IS2a	

- locuire 

- industrie locală 

- servire tuistică 

	

IS3A+IS3B+IS3C+	IS3D	+	IS3E+	IS3F	

- hoteluri, pensiuni, agenţii de turism; 

- parcaje la sol şi multietajate cu condiția ca acestea să nu fie vizibile în mod direct din 
zonele principale de servicii, cazare, recreere;; 

- restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.; 

- biblioteci şi mediateci; 

- spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite, piste de biciclete; 

- spaţii plantate; 

- puncte de informare; 

- spaţii de expoziţie, centre de recreere; 

- case de vacanţă; 

- spaţii acoperite şi descoperite pentru desfaşurarea activităţilor cultural-artistice;  

- comerţ cu amănuntul; 
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Funcțiuni existente și menținute: spaţii acoperite şi descoperite pentru desfaşurarea 
activităţilor de agrement, evenimente, parc de distracții.  

 

IS3D	

- construcții și amenajări aferente satelor de vacanță cu structuri de tipul bungalow, 
camping, structuri ușoare din lemn, construcții ecologice pe structură ușoară sau 
metalică; 

- parcaje la sol cu condiția ca acestea să nu fie vizibile în mod direct din zonele 
principale de servicii, cazare, recreere; 

- restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.; 

- biblioteci şi mediateci; 

- spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite, piste de biciclete; 

- spaţii plantate; 

- puncte de informare; 

- spaţii de expoziţie, centre de recreere; 

- case de vacanţă; 

- spaţii acoperite şi descoperite pentru desfaşurarea activităţilor cultural-artistice;  

- comerţ cu amănuntul; 

 

ARTICOLUL	2	‐	UTILIZĂRI		ADMISE	CU	CONDIŢIONĂRI	

IS1	

‐	se permit clădiri cu funcţiuni care nu permit accesul liber al publicului cu condiţia ca la 
nivelul parterului şi a mezaninului frontului spre stradă să fie destinat unor spaţii 
accesibile locuitorilor – comerţ, expoziţii, restaurante, recreere, servicii profesionale şi 
colective, etc.; 

‐ se admit la parterul clădirilor funcţiuni care nu permit accesul liber al publicului 
numai cu condiţia ca acestea să nu reprezinte mai mult de 30% din frontul străzilor şi 
să nu se grupeze mai mult de două astfel de clădiri; 

‐ se admite conversia în alte funcţiuni a locuinţelor situate în clădiri existente cu 
condiţia menţinerii a unei ponderi a locuinţelor de minim 30% din totalul ariei 
construite desfăşurate; 
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‐ se admit restaurante de orice tip care comercializează băuturi alcoolice, numai dacă 
sunt situate la o distanţă de minim 100 m de instituţiile publice reprezentative, lăcaşele 
de cult şi instituţiile educaţionale; 

IS2	

‐	se permit construcţii cu rol de depozitare cu condiţia ca acestea să fie complementare 
funcţiunilor dominante zonei de servicii comerciale de tip hypermarket; 

	 ‐	 se permit amenajări peisagere, spaţii plantate cu condiţia ca acestea să fie utilizate 
 pentru reducerea diminuarea vizibilităţii dinspre căile principale de circulaţie rutieră 
 către zonele de parcaje care deservesc unităţile de servicii comerciale; 

	

IS3A+IS3B+IS3C+IS3D	+	IS3E+	IS3F	

‐		 se permite construirea unor obiective izolate de servicii turistice cu condiţia 
asigurării condiţiilor de accesibilitate rutieră, pietonale, a transportulului în comun 
şi a mijloacelor alternative de transport; 

‐  se admite realizarea de obiectivelor de servicii de tip turistic în zonele de risc 
natural, în proximitatea elementelor de patrimoniu natural sau construit şi a 
obiectivelor ce presupun zone de protecţie, cu condiţia realizării conform 
prezentului Regulamentului Local de Urbanism a unui studiu geotehnic şi obţinerea 
tuturor avizelor valabile conform legislaţiei în vigoare; 

-     pentru parcelele care sunt în zonele de protecţie a siturilor arheologice, sunt admise, 
până la cercetarea exhaustivă a perimetrului ce este delimitat ca sit arheologic şi 
descărcarea sa de sarcină arheologică, numai activităţi agricole care afectează solul 
pe o adâncime de maxim 25 cm;  

-      sunt admise amenajarea de circulaţii pietonale numai după identificarea unor trasee 
ce nu afectează siturile arheologice; 

 

ARTICOLUL	3	‐	UTILIZĂRI		INTERZISE	

Sunt interzise următoarele utilizări: 

- locuire individuală şi colectivă; 

- se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o 
distanţă mai mică de 100 metri de servicii şi echipamente publice şi de biserici; 

- anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă care intră sunt 
incidenţa normativelor de protecţie sanitară şi sănătatea populaţiei; 

- construcţii provizorii; 
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- dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura şi 
deteriorând finisajul acestora; 

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau 
toxice; 

- activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil 
din  circulaţiile  publice;  

- staţii de betoane; 

- autobaze; 

- staţii de întreţinere auto cu capacitatea peste 3 maşini; 

- spălătorii chimice; 

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi 
construcţiile de pe	parcelele adiacente; 

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele 
vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice. 

 

SECŢIUNEA	II:	CONDIŢII	DE	AMPLASARE,	ECHIPARE	ŞI	CONFIGURARE	A	
CLĂDIRILOR.	

ARTICOLUL	4	‐	CARACTERISTICI	ALE	PARCELELOR	(SUPRAFEŢE,	FORME,	
DIMENSIUNI).	

IS1	-	se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate: 

(1) - dimensiuni minime:	

Subzona 
funcţională 

Dimensiune minimă a terenului 

 Suprafaţa mp. Front m. 

Înşiruit 150 8 

Cuplat 200 10 

Izolat 200 12 
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IS2: se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate: 

(1) - dimensiuni minime:	

Suprafaţa minimă a unei parcele pentru a putea fi construibilă cu funcţiunile admise în subzona 
IS2 este de 1000 m, şi deschiderea minimă la stradă de 20 m. 

	

IS3A	+	IS3D	+	IS3E+	IS3F	 -	se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele 
condiţii cumulate: 

(1) - dimensiuni minime:	

Regimul de 
construire 

Dimensiune minimă 

 Suprafaţa mp. Front m. 

Înşiruit 150 8 

Cuplat 200 10 

Izolat 200 12 

Parcelă de colţ Reducere cu 50 mp. Reducere front cu 25% pentru fiecare faţadă 

(2)	‐	adâncimea	parcelei	să	fie	mai	mare	sau	cel	puţin	egală	cu	lăţimea	acesteia.	

IS3B	-	se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate: 

(1) - dimensiuni minime:	

Regimul de 
construire 

Dimensiune minimă  

 Suprafaţa mp. Front m. 

Înşiruit - nu se admit constructii insiruite 

Cuplat 300 10 

Izolat 500 12 

Parcelă de colţ Reducere cu 50 mp. Reducere front cu 25% pentru fiecare faţadă 



 

 

 

92          

 

(2)	‐	adâncimea	parcelei	să	fie	mai	mare	sau	cel	puţin	egală	cu	lăţimea	acesteia.	

	

IS3C	-	se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţi cumulate: 

(1) - dimensiuni minime:	

Regimul de 
construire 

Dimensiune minimă  

 Suprafaţa mp. Front m. 

Înşiruit - nu se admit constructii insiruite 

Cuplat 300 10 

Izolat 500 12 

Parcelă de colţ Reducere cu 250 mp. Reducere front cu 25% pentru fiecare faţadă 

 

ARTICOLUL	5	‐	AMPLASAREA	CLĂDIRILOR	FAŢĂ	DE	ALINIAMENT.	

Racordarea aliniamentelor la intersecţiile străzilor se va face printr-o linie perpendiculară pe 
bisectoarea unghiului dintre aliniamente, având lungimea de 12,0 metri pe străzile de categoria 
I–a şi a II-a şi de 5,0 metri pe cele de categoria a III-a. 

	

IS1+	IS3A+IS3B+IS3C+IS3D	+	IS3E+	IS3F:	 în zonele constituite dispunerea clădirilor faţă de 
aliniament va respecta caracterul străzii existente, cu următoarele condiţii: 

- construcţiile şi anexele aferente pensiunilor turistice se vor amplasa retrase de la 
aliniament la o distanţă de minim 5.00 metri, cu condiţia să nu lase vizibile  calcane ale 
clădirilor situate pe limitele laterale ale parcelelor; 

- în raport cu caracterul străzilor existente clădirile pot fi dispuse pe aliniament sau pot fi 
retrase cu condiţia să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate; 

- construcţiile noi se vor retrage de aliniament la regimul de aliniere specific străzii pe 
care se situează; 

	

IS2:	obligatoriu retragerile vor fi mai mari de:  

- 10,00 metri pe străzile de categoria I-a şi a II-a; 
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- 6,00 metri pe străzile de categoria a III-a. 

- La intersecţia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe 
bisectoarea unghiului dintre străzi, având o lungime de minim 12.0 metri pe străzi de 
categoria I, a II-a şi de 6.0	metri pe străzi de categoria a III-a. 

 

ARTICOLUL	6	‐	AMPLASAREA	CLĂDIRILOR	FAŢĂ	DE	LIMITELE	LATERALE	ŞI	
POSTERIOARE	ALE	PARCELELOR.	

IS1+	IS3A+IS3B+IS3C+IS3D	+	IS3E+	IS3F:	

-	 clădirile cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată şi se vor 
retrage faţă de cealaltă limită la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea la 
cornişă în punctul cel mai înalt faţă de teren, dar nu cu mai puţin de 3.0	metri; în 
cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase 
faţă de limita proprietăţii având faţade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim 
izolat; 

- clădirile izolate se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu cel puţin 
jumătate din înălţimea la cornişă, dar nu cu mai puţin de 3.0 metri; 

‐		 retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din 
înălţimea la cornişă, măsurată  în punctul cel mai înalt faţă de teren, dar nu mai 
puţin de 5.0 metri. 

- în cazul loturilor puţin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura 
posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul 
unei  clădiri principale de locuit, iar adosarea respectă înălţimea şi lăţimea 
calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe şi garaje;	

IS2	

- clădirile pot fi alipite de construcţiile de pe parcelele alăturate cu funcţiuni 
similare, situate pe limita de proprietate, în cazul în care acestea nu prezintă 
incompatibilităţi (trepidaţii, risc tehnologic); 

- în toate celelalte cazuri, clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei la 
o distanţă egală cu jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 6.00 metri; 

- în toate cazurile retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi de minim 
6.00 metri; 

în cazul clădirilor amplasate pe parcele situate către alte unităţi teritoriale de 
referinţă decât IS2, se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei către 
aceste alte zone;	
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ARTICOLUL	7	‐	AMPLASAREA	CLĂDIRILOR	UNELE	FAŢĂ	DE	ALTELE	PE	
ACEEAŞI		PARCELĂ.	

IS1	+IS3A+IS3B+IS3C+IS3D	+	IS3E+	IS3F:	

‐		 distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea la cornişă 
a clădirii celei mai înalte pentru faţadele cu camere locuibile; distanţa se poate reduce la 
jumătate, dar nu la mai puţin de 4.0 metri, dacă fronturile opuse nu au camere locuibile; 

IS2	

- distanţa între clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea clădirii celei mai înalte, dar nu 
mai puţin de 6,00 metri; 

- distanţa de mai sus se poate reduce la jumătate dacă pe faţadele opuse nu sunt accese în 
clădire şi/sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se desfăşoară 
activităţi permanente; 

- în toate cazurile se va ţine seama de condiţiile de protecţie faţă de incendii şi de alte 
norme tehnice specifice. 

	

 

În cazul clădirilor destinate locuințelor distanța dintre clădiri va fi egală sau mai mare cu 
înălțimea celei mai înalte; în caz contrar se va elabora studiu de însorire care să confirme că 
este asigurată însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstiţiul de iarnă, a 
încăperilor de locuit din clădire şi din locuinţele învecinate; În cazul învecinării cu clădiri cu 
faţade fără ferestre, respectiv calcan, prevederile se aplică doar pentru pereţii cu ferestre, cu 
respectarea dreptului la însorire a încăperilor de locuit ale celui mai vechi amplasament 

	

ARTICOLUL	8	‐	CIRCULAŢII	ŞI	ACCESE.	

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil dintr-o 
circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una 
din proprietăţile învecinate (pentru loturi obținute în urma unei dezmembrări). 

- pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pentru 
interventii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic 
greu; 

- accesele si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier 
urban si trebuie sa fie pastrate libere in permanenta; 
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- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice al 
persoanelor cu dificultăţi de deplasare; 

- se va amplifica circulaţia pietonală prin crearea pasajelor şi deschiderea curţilor 
cu funcţiuni atractive pentru pietoni. 

- numărul şi configuraţia acceselor prevăzute în prezentul regulament se 
determină conform anexei nr. 4 a HGR nr. 525/1996. 

Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstrucţionate prin mobilier urban 
şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă. 

ARTICOLUL	9	‐	STAŢIONAREA	AUTOVEHICULELOR.	

Autorizarea executarii constructiilor care prin destinatie necesita spatii de parcare se emite 
numai daca exista posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului public. 

Pentru operaţiuni necesitând mai mult de 40 locuri de staţionare, cel puţin 60% vor fi realizate 
în garaj suprateran sau subteran. 

	 Normă	locuri	parcare	

Construcţii	administrative  a) câte un loc de parcare pentru 10-40 
salariaţi; 

b) locuri de parcare suplimentare celor 
rezultate conform lit. a), după cum urmează: 

– un spor de 10% pentru construcţiile 
cuprinse la pct. 1.1.1-1.1.7; 

– un spor de 30% pentru construcţiile 
cuprinse la pct. 1.1.7-1.1.10; 

– atunci când construcţiile cuprind săli de 
conferinţe şi alte spaţii destinate reuniunilor 
se vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru 
autocare. 

Construcţii	administrative  

Sedii de partid - sediul central,  Sedii de 
sindicate, culte, fundaţii, organizaţii 
neguvernamentale, asociaţii, agenţii, fonduri 
etc. 

Sedii de birouri  

câte un loc de parcare pentru 10-30 salariaţi 
plus un spor de 20% pentru invitaţi 
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Construcţii	financiar‐bancare		 - Pentru toate categoriile de construcţii 
financiar-bancare vor fi prevăzute câte un loc 
de parcare la 20 de salariaţi şi un spor de 50% 
pentru clienţi. 

- În funcţie de destinaţia clădirii şi de 
amplasament, parcajele pentru salariaţi pot fi 
organizate împreună cu cele ale clienţilor, 
adiacent drumului public 

Construcţii	comerciale	 . - Pentru construcţiile comerciale vor fi 
prevăzute locuri de parcare pentru clienţi, 
după cum urmează:●● un loc de parcare la 
200 mp suprafaţa desfăşurata a construcţiei 
pentru unităţi de până la 400 mp;●● un loc de 
parcare la 100 mp suprafaţa desfăşurata a 
construcţiei pentru unităţi de 400-600 mp;●● 
un loc de parcare la 50 mp suprafaţa 
desfăşurata a construcţiei pentru complexuri 
comerciale de 600-2.000 mp;●● un loc de 
parcare la 40 mp suprafaţa desfăşurata a 
construcţiei pentru complexuri comerciale de 
peste 2.000 mp. 

- Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc 
de parcare la 5-10 locuri la masa. 

- La acestea se vor adauga spaţiile de parcare 
sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi 
amplasate independent de parcajele clienţilor. 

Construcţii	de	cult	 numărul spaţiilor de parcare va fi stabilit în 
funcţie de obiectiv, avându-se în vedere un 
minim de 5 locuri de parcare 

Construcţii	de	cultura	

Săli de expoziție, muzee 

câte un loc de parcare la 50 mp spaţiu de 
expunere; 

Construcţii	de	cultura	

Biblioteci, Cluburi, Săli de reuniune, Cazinouri, 
Case de cultura, Centre şi complexe cultural, 
Cinematografe, Teatre dramatice, de comedie, 
de revista, opera, operetă, de păpuşi, Săli 

un loc la 10-20 de locuri în sală. 
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polivalente, Circ 

Construcţii	de	învăţământ	 3-4 locuri de parcare la 12 cadre didactice 

Pentru învăţământul universitar, se va 
adauga, în funcţie de capacitatea construcţiei, 
un număr de 1-3 locuri de parcare pentru 
autocare. 

- Pentru sedii ale taberelor şcolare se vor 
prevedea locuri de parcare pentru autocare, 
conform capacităţii de cazare 

Construcţii	de	sănătate		

Spital clinic universitar 

Spital general (judeţean, orăşenesc, comunal, 
cuplat sau nu cu dispensar policlinic) 

Spital de specialitate (maternitate, pediatrie, 
contagioşi, oncologie, urgenţă, reumatologie, 
clinici particulare) 

Asistenţa de specialitate (boli cronice, 
handicapaţi, recuperări funcţionale, centre 
psihiatrice) 

Dispensar policlinic [(gr. 1, 2, 3) 600, 1.200, 
2.400 consultaţii/zi] 

Dispensar urban (cu 2-4 circumscripţii 
independente sau cuplate cu staţionar, casa de 
naşteri, farmacie) 

Dispensar rural (cu 2-4 circumscripţii 
independente sau cuplate cu staţionar, casa de 
naşteri, farmacie) 

câte un loc de parcare la 4 persoane angajate, 
cu un spor de 10%; 

- Parcajele pot fi amplasate diferenţiat pentru 
personal, pacienţi şi vizitatori, caz în care cele 
pentru personal şi pacienţi vor fi amplasate 
adiacent drumului public 

Construcţii	de	sănătate		

Alte unităţi (centre de recoltare sânge, 
medicina preventivă, staţii de salvare, 
farmacii) 

Creşe şi creşe speciale pentru copii (cu 1, 2 ..., 
n grupe) 

câte un loc de parcare la 10 persoane angajate.

- Parcajele pot fi amplasate diferenţiat pentru 
personal, pacienţi şi vizitatori, caz în care cele 
pentru personal şi pacienţi vor fi amplasate 
adiacent drumului public 
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Leagăn de copii 

Construcţii	şi	amenajări	sportive.	

Complexuri sportive 

Săli de antrenament pentru diferite 
sporturiAmplasament: în zone verzi, 
nepoluate, şi pe cât posibil în vecinătatea unor 
cursuri sau oglinzi de apa 

Săli de competiţii sportive (specializate sau 
polivalente) 

un loc de parcare la 5-20 de locuri 

se va adauga, în funcţie de capacitatea 
construcţiei, un număr de 1-3 locuri de 
parcare pentru autocare. 

Construcţii	şi	amenajări	sportive.	

Stadioane  

Patinoare artificialeAmplasament: de 
preferinţa în zonele rezidenţiale sau în 
vecinătatea complexurilor sportive şi de 
agreement 

Poligoane pentru tir 

PopicăriiAmplasament: în zone nepoluate, 
bogat plantate, şi pe cât posibil în vecinătatea 
unor cursuri sau oglinzi de apa. 

un loc de parcare la 30 de persoane 

se va adauga, în funcţie de capacitatea 
construcţiei, un număr de 1-3 locuri de 
parcare pentru autocare. 

Construcţii	de	agrement	

Locuri de joaca pentru copii 

Parcuri 

Scuaruri 

câte un loc de parcare pentru 10-30 de 
persoane. 

Pentru cluburi va fi prevăzut câte un loc de 
parcare la 3-10 membri ai clubului. 

Construcţii	de	turism	

Hotel *-***** , Hotel-apartament *-*****, 
Motel *-**, Vile **-*****, Bungalouri *-***, 
Cabane categoria *-***, Campinguri *-****, Sate 
de vacanta **-*** 

1-4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare. 

Pentru moteluri se vor asigura 4-10 locuri de 
parcare la 10 locuri de cazare 

Construcţii	de	locuinţe	 câte un loc de parcare la 1-5 locuinţe 
unifamiliale cu lot propriu; 

câte un loc de parcare la 1-3 apartamente 
pentru locuinţe semicolective cu acces 
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propriu şi lot folosit în comun; 

câte un loc de parcare la 2-10 apartamente în 
locuinţe colective cu acces şi lot în comun. 

- Din totalul locurilor de parcare pentru 
locuinţele individuale vor fi prevăzute garaje 
în procent de 60-100%. 

	

Pentru	construcţii	ce	înglobează	spaţii	cu	diferite	destinaţii,	pentru	care	există	norme	
diferite	de	dimensionare	a	parcajelor,	vor	fi	luate	în	considerare	cele	care	prevăd	un	
număr	mai	mare	de	locuri	de	parcare.  

 

Pentru structuri de primire turistică se va asigura numărul minim de locuri de parcare după 
cum urmează: 

Structură	primire	turistică	 nr.	minim	locuri	de	parcare	

Hotel	de	5/	4/	3/	2	stele	 Parcaj auto în folosința structurii de primire cu un 
număr minim de 50%/ 40%/ 20%/ 20% din numărul 
camerelor3 

Hoteluri	–	apartament	de	4/	4/	3/	2	
stele	

Parcaj auto în folosința structurii de primire cu un 
număr minim de 50%/ 40%/ 40%/ 30% din numărul 
camerelor4 

Moteluri	de	3/	2	/1	stele	 Parcaj auto în folosința structurii de primire cu un 
număr minim de 100% din numărul camerelor 

Hosteluri	 Parcare pentru biciclete 

Cabane	turistice	 Parcaj la unitățile cu acces auto 

                                                             

3 În cazul structurilor de primire turistice clasificate şi construite anterior intrării în vigoare a 
.M.I.M.M.C.T.P.L. nr. 636/12.05.2008,  numărul locurilor de parcare necesar se reduce cu 50% 

4 În cazul structurilor de primire turistice clasificate şi construite anterior intrării în vigoare a 
.M.I.M.M.C.T.P.L. nr. 636/12.05.2008,  numărul locurilor de parcare necesar se reduce cu 50% 
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Structură	primire	turistică	 nr.	minim	locuri	de	parcare	

Vilele/	Bungalourile	 Parcare auto pentru minim 30% din numărul locurilor 
de cazare 

Pensiuni	turistice	și	agroturistice	 Parcare proprie 

Pentru construcțiile de turism se apică norma de parcare care prevede un număr mai mare de 
locuri de parcare.  

	

 

ARTICOLUL	10	‐	ÎNĂLŢIMEA	MAXIMĂ	ADMISIBILĂ	A	CLĂDIRILOR.	

IS1+IS2+IS3A+IS3B+IS3C+IS3D	+	IS3E+	IS3F:	

Zona	functionala	 RH	(nr.	
Niveluri)	

Suprafata	
parcela	

IS1		 ‐	subzona institutiilor publice si serviciilor; 	 P+2	
pentru	
constructii	
insiruite	

‐	

P+4	 ‐	

IS2		 ‐	subzona institutiilor publice si serviciilor de tip comercial 	 P+2	 ‐	

IS2a -  Subzona instituțiilor publice și serviciilor de tip comercial P+2	 ‐	

IS3a		 ‐	subzona institutiilor publice si serviciilor de tip turistic cu 
regim mic de inaltime; 	

P+1	
pentru	
constructii	
insituite	

‐	

P+2	 ‐	

IS3a1		 ‐	subzona institutiilor publice si serviciilor de tip turistic cu 
regim mic de inaltime;	

P+3	 	

IS3b		 ‐	subzona institutiilor publice si serviciilor de tip turistic cu P+2	 Intre	300‐
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regim mediu de inaltime; 	 500	mp	

P+4	 Peste	500	
mp	

IS3b	1	 ‐	subzona institutiilor publice si serviciilor de tip turistic cu 
regim mediu de inaltime;	

P+5R	 Peste	500	
mp	

IS3c		 ‐	subzona institutiilor publice si serviciilor de tip turistic cu 
regim inalt 	

P+2	 Intre	300‐
500	mp	

P+4	 Intre	500‐
1000	mp	

P+9	si	
peste	

Peste	
1000	mp	

IS3d		 ‐	subzona institutiilor publice si serviciilor de tip turistic cu 
regim mic de inaltime si densitate  redusa 

P+1	 ‐	

IS3e		 ‐	subzona institutiilor publice si serviciilor de tip turistic cu 
regim mic de inaltime si densitate  redusa	

P+1	 ‐	

IS3f - Subzona institutiilor și serviciilor de tip turistic cu densitate 
redusă	

P+2	 ‐	

- înălţimea maximă admisibilă este egală cu distanţa dintre aliniamente; în cazul 
racordării între străzi cu lăţimi diferite, cu clădiri având regim diferit de înălţime, se va 
prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de 25,0 metri; 

- Pentru funcțiunile existente care depășesc regimul de inălțime admis, se 
menține regimul de înălțime existent 

	

ARTICOLUL	11	‐	ASPECTUL	EXTERIOR	AL	CLĂDIRILOR	

IS1+IS3A+IS3B+IS3C+IS3D+	IS3E+	IS3F:	

- aspectul clădirilor va ţine seama de caracterul specific al zonei şi de arhitectura 
clădirilor din vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate; 

- construcţiile trebuie să contribuie la armonia mediului lor, prin proporţii corecte ale 
volumului şi elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate şi prin alegerea 
culorilor folosite pentru înfrumuseţarea lor; 
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- se	va	asigura	o	tratare	similară	a	tuturor	faţadelor	aceleiaşi	clădiri; 

- se va acorda atenţie modului de tratare a acoperişurilor sau teraselor;  

- se interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadecvată a 
reclamelor pe plinurile faţadelor, parapete, balcoane etc. 

- cu excepţia construcţiilor şi instalaţiilor necesare serviciilor publice sau de interes 
colectiv şi a lucrărilor tehnice necesare funcţionării serviciilor publice sau de interes 
colectiv, acoperirea cu ţiglă de culoare maro, grena, brun-roşcată este obligatorie; 
acoperişurile pot fi realizate în sistem mixt, în pantă şi în terasă cu condiţia de a se 
utiliza acoperirea cu ţiglă;  

- sunt admise soluții de tip ţiglă metalică cu condiția păstrării culorilor menționate în 
prezentul articol; 

- aparatele de aer condiţionat, de ventilaţie, antenele de televizor precum şi antenele 
parabolice aparente aplicate pe faţadă sunt interzise; 

- nu sunt admise culorile stridente pentru finisajele exterioare ale clădirilor (roz, roşu, 
mov, portocaliu, galben, verde crud, turcoaz, bleu, violet, kaki, vernil, cyclam şi tonuri 
intermediare ale acestor culori ); 

- nu sunt admise soluţii de învelire care promovează accente verticale nejustificate tip 
minaretă, turn, etc.; 

- nu sunt admise intervenţii de orice natură pe fondul construit existent care sunt 
incompatibile cu actualul regulament;  

- următoarele materiale sunt strict interzise: tablă, plăci din azbociment, pereţi tip 
cortină, panouri tip sandwich, alucobond.  

- se vor utiliza materiale specifice zonei: lemn, vopsele lavabile în tonuri şi nuanţe de 
culori calde, pastelate, nestridente (exemplu: alb, crem etc.); 

- tâmplăria ferestrelor se va finisa în aceeşi culoare cu structura vizibilă a şarpantei; 

	

IS2	

-  volumele construite vor fi simple şi  se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu 
vecinătăţile imediate; 

- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada 
principală;	

 

Se	 vor	 respecta	 caracteristicile	 arhitecturale	 dobrogene,	 se	 vot	 utilize	 învelitori	
ceramice	și	culoarea	tencuielilor	exterioare	tradițională‐	alb.		
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ARTICOLUL	12	‐	CONDIŢII	DE	ECHIPARE	EDILITARĂ.	

IS1+IS2+IS3A+IS3B+IS3C+IS3D+	IS3E+	IS3F:	

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice; 

- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii competente 
care administrează resursele de apă; 

- dată fiind intensitatea circulaţiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea 
pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
gheţii; 

- este interzisă deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietăţile 
învecinate; 

- se va asigura în mod special captarea şi evacuarea rapidă apelor meteorice în reţeaua 
de canalizare;  

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi 
dispunerea vizibilă a cablurilor CATV; 

- cu excepţia telecomunicaţiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneţi zăbreliţi   
(tripozi uniţi cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau  
industriale. 

- asigurarea racordării la echipamentul public edilitar se va face pe cât posibil astfel 
încât reţelele şi a instalaţiile să nu afecteze percepţia spaţiului public; 

- lucrările de construcţii pentru realizarea/extinderea reţelelor edilitare în zona 
drumurilor publice situate în intravilanul localităţilor se execută în varianta de 
amplasare subterana. Se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a 
echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de telecomunicaţii, alimentare cu 
apa, energie electrică, termoficare, transport in comun, automate pentru semnalizare 
rutieră şi altele de aceasta natură. Montarea acestor echipamente se va executa în 
varianta de amplasare subterană ori, dupa caz, în incinte sau în nişele construcţiilor, cu 
acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcţiilor;  

	

IS2	

-  toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice de apă şi canalizare şi se va asigura 
preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din întreţinerea şi 
funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare; 

- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii 
competente care administrează resursele de apă. 
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ARTICOLUL	13	‐		SPAŢII	LIBERE	ŞI	SPAŢII	PLANTATE.	

La realizarea oricaror obiective de investitii/ constructii pe raza orasului Mangalia se vor 
respecta prevederile HCJ nr152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a 
numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate 
pe teritoriul administrativ al judetului Constanta. 

Procentele prevazute reprezinta raportul dintre supraata aferenta spatiilor verzi si surpafata 
terenului detinuta de investitor/ beneficiar, suprafata de spatiu verde putand fi repartizata pe: 

 suprafata teren ramasa libera dupa realizarea cosntructiilor si parcariloraferente 

 suprafat fatadelor constructiilor 

 suprafata teraselor/ acoperisului. 

 

Detinatorii constructiilor existente vor lua masuri pentru a asigura suprafetele minime de 
spatii verzi, conform procentelor minimnale din tabelul urmato, respectand prevederile 
anterioare privind modalitat de calcul a acestora: 

Tip	zona	functionala/	constructie	 %	minim	spatii	verzi		

Constructii	 administrative (sedii de prefectura, sedii de 
servicii descentralizate in teritoriu ale ministerelor si ale altor 
organe de specialitate ale administratiei publice centrale, sedii 
de primarii, sedii de partid, sedii de sindicate, culte, fundatii, 
organizatii neguvernamentale, asociatii, agentii, fonduri, sedii 
de birouri) 

spatii verzi cu rol decorativ si 
de protectie 50% 

Constructii	 financiar‐	 bancare (sedii de banci, sedii de 
soietati de asigurari) 

spatii verzi cu rol decorativ si 
de protectie 60% 

Constructii	 comerciale (comert nealimentar, magazin 
general, supermagazin (supermarket), piata agroalimentara, 
comert alimentar, alimentatie publica, servicii, autoservice) 

spatii verzi cu rol decorativ si 
de protectie 50% 

Constructii	 de	 cult (lacase de cult, manastiri, schituri, 
cimitire) 

spatii verzi cu rol decorativ si 
de protectie 40% 

Constructii	 de	 cultura (expozitii, muzee, biblitoeci cluburi, 
Sali de reuniune, cazinouri, case de cultura, centre si complexe 
culturale, cinematografe, teratre, Sali polivalente) 

spatii verzi cu rol decorativ si 
de protectie 30% 
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Constructii	de	invatamant (gradinite, scoli, licee, invatamant 
superior, crese) 

Spatii verzi si plantate, spatii 
de joc si de odihna 30% 

Constructii	 si	 amenajari	 sportive (complexe sportive, 
stadioane, Sali de antrenament pentru diferite sporturi, Sali de 
competitii sportive, patinoare, poligoane de tir, popicarii) 

Spatii verzi si plantate, spatii 
de joc si de odihna 40% 

Constructii	de	turism (hotel, motel, pensiune, vila, bungalou, 
cabane, campinguri, sate de vacanta) 

Spatii verzi si plantate, spatii 
de joc si de odihna 50% 

Constructii	industriale	 Spatii verzi si aliniamente cu 
rol de protectie in fucntie de 
tipul acestora 50% 

Blocuri	de	locuinte	 Spatii verzi si plantate in 
functie de tipul de locuire 
30% 

Constructii	de	loucinte	unifamiliale	 Spatii verzi si plantate in 
functie de tipul de locuire 
minim 5mp/ locuitor 

Constructii	 de	 sanatate (spital, centre de asistenta de 
specialitate, handicapati, recuperari functionale, centre 
psihiatrice, dispensar si alte untiati (centre de recoltare sange, 
medicina preventiva, statii de salvare, farmacii), crese, leagan 
de copii) 

Aliniamente simple sau duble 
cu rol de protectie si parcuri 
organiazte cu o suprafat de 
minim 15 mp/ persoana 

Documentatiile de urbanism (PUZ, PUD) si Documentatiile tehnice (DTAC+DT) vor 
mentiona si evidentia in partile crise si piesele desenate suprafetele de spatii verzi, functie 
de destinatia si functiunea constructiei/ investitie, dupa cum urmeaza: 

- in memoriu se va descrie in mod obligatoriu spatiul verde, mentionanad suprafata 
ocupata, modul de amenajare (gradina, perdea de protetie, gard viu, etc.), tipurile de plante, 
arbori, arbusti, pomi fructiferi, etc. existente si/ sau propuse, in functie de amplasament, 
inclusiv instalatia utilziata pentru intretinerea acestora; se vor monta instalatii automate 
pentru irigat. 

- in planul de situatie se va prezenta suprafata ocupata de spatii verzi. In plan se va 
prezenta modul de amenajare al spatiului verde, cu denumirea plantelor, modul de 
amenajare si amplasare al acestora (perete de protectie verde, gard viu, amenajare gradina 
unde sa se regaseasca plante care sa acopere cele 4 anotimpuri), inclusiv instalatia utilizata 
pentru intretinerea acestora; se vor monta instalatii automate pentru irigat. 
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- pe fatadele cosntructiilor se vor evidentia in mod obligatoriu, suprafetele de spatii verzi 
(jardiniere/ ghivece) in functie de destinatia constructiei/ investitiei 

- se pot amenaja spatii verzi si pe acoperisurile constructiilor, mentionanad suprafata 
ocupata, modul de amenajare si tipurile de plante in functie de destintia si functiunea 
constructiei/ investitiei, inclusiv instalatia utilizata pentru intretinerea acestora; se vor 
monta instalatii automate pentru irigat. 

Modul de amplasare al plantelor: 

- se vor preveea obligatoriu arbori pe aliniamentul fatadelor principale 

- pe laturile expuse preponderent vantului (N/E, S/V) se va realiza un perete de protectie 
verde, inlocuind a alegere gardul sau dublandu-l spre interior 

in interiorul curtilor se va prevedea o aleta de plante, corelate cu cele 4 anotimpuri 

     - pe fatadele cladirilor vor fi amplasate ghivece  

 

Tipurile	de	plante	propuse	pentru	amenajarea	spatiilor	verzi	in	conformitate	cu	HCJ	
nr152/2013	 privind	 stabilirea	 suprafetelor	minime	 de	 spatii	 verzi	 si	 a	numarului	
minim	de	arbusti,	arbori,	plante	decorative	si	 flori	aferente	constructiilor	realizate	
pe	teritoriul	administrativ	al	judetului	Constanta	sunt	detaliate	in	ANEXA.	

- curţile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative, elemente de 
mobilier urban, plantaţii  decorative, inclusiv pe faţade; 

-  pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei se va evita 
impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese; 

- elementele fixe de mobilier urban din spaţiile accesibile publicului se vor subordona 
caracterului zonei, necesitând aceleaşi avize de specialitate ca şi construcţiile. 

- terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu 
gazon şi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;  

- parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare şi vor fi înconjurate 
cu un gard viu de 1,20 metri înălţime;  

 

ARTICOLUL	14	‐	ÎMPREJMUIRI.	

IS1+	IS3A+IS3B+IS3C+IS3D+	IS3E+	IS3F:	

- gardurile spre stradă ale clădirilor retrase de la aliniament vor fi transparente, vor avea 
înălţimea de 2,00 metri, vor avea un soclu opac de circa 0.60 metri şi vor putea fi 
dublate de gard viu; gardurile dintre proprietăţi vor fi opace, transparente dublate cu 
gard viu sau exclusiv gard viu şi vor avea înălţimea maximă de 2,20 metri;  
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- marcarea limitei proprietăţii în cazul parterelor cu funcţiuni accesibile publicului 
retrase de la aliniament se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, etc.; 

- nu sunt admise împrejmuiri din baluştrii sau elemente din beton prefabricate; 

- în	 cazul	 zonelor	 de	 servicii	 turistice	 aferente	 subzonelor	 IS3C	 și	 IS3D	
împrejmuirile	se	vor	conforma	astfel:	gardurile spre stradă și către limitele laterale 
ale proprietății vor avea înălţimea de 0.60 metri, executate din gard viu; 

 

 

IS2	

-  împrejmuirile spre stradă vor fi transparente, cu înălţimi de minim 2.00 metri din care 
un soclu de 0.60 m., şi vor fi dublate cu un gard viu. În cazul necesităţii unei protecţii 
suplimentare se vor dubla spre interior la 2.50 metri distanţă, cu un al doilea gard 
transparent de 2.50 m înălţime, între cele două garduri fiind plantaţi arbori şi arbuşti; 

porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea 
vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă, pentru a nu incomoda circulaţia 
pe drumurile publice; 

 

SECŢIUNEA	III:		POSIBILITĂŢI		MAXIME	DE	OCUPARE	ŞI	UTILIZARE	A	
TERENULUI.	

 

ARTICOLUL	15	‐		PROCENT	MAXIM	DE	OCUPARE	A	TERENULUI	(POT).	

ARTICOLUL	16	‐		COEFICIENT	MAXIM	DE	UTILIZARE	A	TERENULUI	(CUT).	

	

Zona	functionala	 RH	(nr.	
Niveluri)	

POT	(%)	 CUT	mp	ADC/	
mp	teren	

ZONA	INSTITUTIILOR	PUBLICE	SI	SERVICIILOR	‐	IS	

IS1		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor; 	

P+2	 50%	
pentru	
parcele	cu	
suprafata	
intre	150‐
500	mp	si	
constructii	

1.5	
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insiruite	

P+4	 50	%	
pentru	
parcele	cu	
suprafata	
intre	200‐
500	mp	

2.5	

P+4	 30	%	
pentru	
parcele	cu	
suprafata	
peste	500	
mp	

1.5	

IS2		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip comercial 	

P+2	 40	%	
pentru	
parcele	cu	
suprafata	
intre	
1000‐	
3000	mp	

1.2	

P+2	 20	%	
pentru	
parcele	cu	
suprafata	
peste	
3000	mp	

0.6	

IS2a -  Subzona instituțiilor publice și 
serviciilor de tip comercial 

P+2	 50%	 1,5	

IS3		 ‐	subzona institutiilor publice si serviciilor de tip turisti 

IS3a		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic de 
inaltime; 	

P+1	 40	%	
pentru	
parcele	cu	
suprafata	
intre	150‐	
500	mp	si		

0.8	
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constructii	
insiruite	

P+2	 40	%	
pentru	
parcele	cu	
suprafata	
intre	150‐	
500	mp	

1.2	

P+2	 30	%	
pentru	
parcele	cu	
suprafata	
peste	500	
mp	

0.9	

IS3a	1	 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic de 
inaltime; 	

P+3	 40	 1.6	

IS3b		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mediu de 
inaltime; 	

P+2	 40	%	
pentru	
parcele	
intre	300‐
500	mp	

1.2	

P+4	 40	%	
pentru	
parcele	
peste	500	
mp	

2.0	

IS3b1	 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mediu de 
inaltime; 	

P+5R	 40	 2.0	

IS3c		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim inalt 	

P+2	 60	%	
pentru	
parcele	
intre	300‐	
500	mp	

1.8	
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P+4	 60	%	
pentru	
parcele	
intre	500‐	
1000	mp	

3.0	

P+9	si	
peste	

30	%	
pentru	
parcele	
peste	
1000	mp	

3.0	

IS3d		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic de 
inaltime si densitate  redusa 

P+1	 20	 0.5	

IS3e		 ‐	subzona institutiilor publice si 
serviciilor de tip turistic cu regim mic de 
inaltime si densitate  redusa 

P+1	 40	 0.8	

IS3f	 - Subzona institutiilor și serviciilor de 
tip turistic cu densitate redusă 

P+2	 10	 0,3	

	

- Pentru funcțiunile existente, în cazul în care P.O.T. și C.U.T. depășesc valorile 
maxim admise, se mențin indicatorii urbanistici existenți.  

 

 



 

 

 

 

II.4	ZONA	MIXTĂ	‐		M			
	

GENERALITĂŢI:	CARACTERUL	ZONEI	

 

Pentru	monumentele	istorice,	zonele	construite	protejate,	siturile	arheologice	și	zonele	
de	protecție	ale	acestora	se	vor	aplica	reglementările	detaliate	 la	cap.I.7	din	prezentul	
Regulament	local	de	urbanism.		

Monumentele istorice, zonele construite protejate și zonele de protecție sunt identificate în 
cadrul Planșei nr. 03. Reglementări urbanistice și Planșei nr. 11. Monumente istorice. 

Monumentele istorice, siturile și complexele arheologice identificate pe teritoriul Mangaliei 
sunt delimitate în conformitate cu Raportul de evaluare teoretică întocmit de Complexul 
Cultural Callatis (2015).  

Siturile arheologice, monumentele arheologice si tumulii izolați sunt identificate în cadrul 
Planșei nr. 03. Reglementări urbanistice și Planșei nr. 11. Monumente istorice.  

 

Zona mixtă se compune din următoarele subzone funcţionale: 

M1a		 ‐	subzona mixta situata in situl urban, cu regim de construire continuu si discontinuu 
cu inaltime maxima de P+2E; 	

M1b		 ‐	subzona mixta, situata in afara zonelor de protectie, cu regim de construire continuu 
si discontinuu cu inaltime maxima de P+2E;	

M2		 ‐	subzona mixta cu regim de construire continuu sau discontinuu cu regim mediu de 
inaltime P+4E; 	

M3		 ‐	subzona mixta cu regim de construire continuu sau discontinuu cu regim mare de 
inaltime P+10E; 	

M4‐		subzona mixta cu regim de construire continuu sau discontinuu cu regim mic de inaltime 
 

Zona mixtă se caracterizează printr-o mare flexibilitate în acceptarea diferitelor funcţiuni de 
interes general şi public, formând în mod continuu linearităţi comerciale şi de servicii de-a 
lungul arterelor principale. Totodată, zona mixtă prelungeşte zona centrală şi conturează un 
sistem polinuclear de centre de interes local ale municipiului Mangalia.  
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SECŢIUNEA	I:	UTILIZARE		FUNCŢIONALĂ	ZONA		‐	M	‐	

ARTICOLUL	1	‐	UTILIZĂRI		ADMISE	

M1b+M2+M2a+M3+M4	

- instituţii, servicii şi echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de 
sector şi de cartier; 

- sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, 
expertizare,  consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale; 

- servicii sociale, colective şi personale;  

- sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.; 

- lăcaşuri de cult; 

- comerţ cu amănuntul; 

- activităţi manufacturiere; 

- depozitare mic-gros; 

- hoteluri, pensiuni, agenţii de turism; 

- restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;  

- sport şi recreere în spaţii acoperite; 

- parcaje la sol şi multietajate; 

- spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; 

- spaţii plantate; 

- locuinţe  

- amenajări peisagere, spaţii de belvedere, mobilier urban specific; 

M1a	

- instituţii, servicii şi echipamente publice  

- servicii sociale, colective şi personale;  

- sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.; 

- lăcaşuri de cult; 

- comerţ cu amănuntul; 

- hoteluri, pensiuni, agenţii de turism; 

- sport şi recreere în spaţii acoperite; 

- parcaje la sol şi multietajate; 
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- spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; 

- spaţii plantate; 

- locuinţe  

- amenajări peisagere, spaţii de belvedere, mobilier urban specific; 

 

ARTICOLUL	2	‐	UTILIZĂRI		ADMISE	CU	CONDIŢIONĂRI	

M1a+M1b+M2+M2a+M3+M4	

Sunt admise cu condiţionări următoarele utilizări:	

Clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă şi spre traseele pietonale :  

- funcţiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui   

program de funcţionare specific şi vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea;   

activităţile în care accesul publicului nu este liber nu vor reprezenta 

mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă şi nu vor forma 

segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri; 

- se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o 
distanţă mai mică de 100 metri de servicii şi echipamente publice şi de biserici; 

- pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică;  

- în zonele existente se admite conversia locuinţelor în alte funcţiuni, cu condiţia 
menţinerii ponderii locuinţelor în proporţie de minim 30 % din ADC; 

- pentru parcelele care sunt în zonele de protecţie a siturilor arheologice, sunt admise, 
până la cercetarea exhaustivă a perimetrului ce este delimitat ca sit arheologic şi 
descărcarea sa de sarcină arheologică, numai activităţi agricole care afectează solul pe 
o adâncime de maxim 25 cm; de asemenea sunt admise amenajarea de circulaţii 
pietonale numai după identificarea unor trasee ce nu afectează siturile arheologice; 

M2+M2a+M3+M4	

- se admite completarea cu clădiri comerciale în interspaţiile dintre blocuri cu condiţia 
să se menţină accesele carosabile şi trecerile pietonale necesare, vegetaţia existentă, 
şi să se respecte cerinţele de protecţie a clădirilor de locuit din imediata vecinătate. 
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ARTICOLUL	3	‐	UTILIZĂRI		INTERZISE	

M1a+M1b+M2+M2a+M3+M4	

Se interzic următoarele utilizări:		

- funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depăşesc suprafaţă de 250 mp ADC, 
generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 
22.00, produc poluare;	

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul 
generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi),  prin utilizarea  
incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de 
activitate prelungit după orele 22.00; 

- realizarea unor false mansarde; 

- anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă care intră sunt 
incidenţa normativelor de protecţie sanitară şi sănătatea populaţiei; 

- construcţii provizorii; 

- instalarea în curţi a panourilor pentru reclame; 

- dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura şi 
deteriorând finisajul acestora; 

- depozitare en-gros; 

- depozitări de materiale refolosibile; 

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; 

- activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din  
circulaţiile  publice;  

- staţii de betoane; 

- autobaze; 

- staţii de întreţinere auto cu capacitatea peste 3 maşini; 

- spălătorii chimice; 

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile 
de pe	parcelele adiacente; 

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau 
care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice. 

- case de vacanţă; 
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- parcuri rezidenţiale de vacanţă; 

- campinguri şi parcuri de rulote; 

- rulotele izolate; 

 

SECŢIUNEA	II:	CONDIŢII	DE	AMPLASARE,	ECHIPARE	ŞI	CONFIGURARE	A	
CLĂDIRILOR.	

ARTICOLUL	4	‐	CARACTERISTICI	ALE	PARCELELOR	(SUPRAFEŢE,	FORME,	
DIMENSIUNI).	

-	se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate: 

(1) - dimensiuni minime:	

Regimul de 
construire 

Dimensiune minimă  Dimensiune minimă în zone protejate 

 Suprafaţa 

mp. 

Front 

m. 

Suprafaţa 

mp. 

Front 

m. 

Înşiruit 150 8 250 10 

Cuplat 200 10 300 12 

Izolat 200 12 350 14 

Parcelă de colţ - - Reducere cu 50 
mp. 

Reducere front cu 25% 
pentru fiecare faţadă 

(2)	‐	adâncimea	parcelei	să	fie	mai	mare	sau	cel	puţin	egală	cu	lăţimea	acesteia.	

 

ARTICOLUL	5	‐	AMPLASAREA	CLĂDIRILOR	FAŢĂ	DE	ALINIAMENT	

M1a+M1b+M2+M2a+M3+M4	

Racordarea aliniamentelor la intersecţiile străzilor se va face printr-o linie 
perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente, având lungimea de 12,0 metri pe 
străzile de categoria I–a şi a II-a şi de 5,0 metri pe cele de categoria a III-a. 

-  în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care 
nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament; se pot 
accepta retrageri de minim 5.00 metri numai cu condiţia ca clădirile adiacente să 
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fie retrase faţă de limitele laterale ale parcelelor şi să prezinte faţade laterale; în 
cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezintă calcane este obligatorie 
alipirea la acestea; 

- clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime faţă de aliniament care 
nu va depăşi 20 metri (aliniament posterior). 

-  în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase faţă de aliniament se va 
respecta o retragere de minim 5.00 metri. 

	

ARTICOLUL	6	‐	AMPLASAREA	CLĂDIRILOR	FAŢĂ	DE	LIMITELE	LATERALE	ŞI	
POSTERIOARE	ALE	PARCELELOR	

M1a+M1b+M2+M2a+M3+M4	

- se va menţine situaţia actuală dominantă a regimului de construire, continuu sau 
discontinuu; 

- banda de construibilitate faţă de alinierea clădirilor va fi de maxim 15,0 metri, cu 
condiţia respectării distanţei de 2 metri faţă de limita posterioară; 

- în cazul fronturilor discontinue, 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 de la limita laterală a parcelei şi având pe 
faţada laterală ferestre ale unor încăperi principale, noua clădire se va alipi de 
calcanul existent numai cu acordul proprietarului vecin, iar faţă de limita opusă se va 
retrage la o distanţă de minim 2,0 metri;  

- în cazul în care clădirea se învecinează pe ambele laturi cu clădiri existente retrase 
faţă de limitele parcelelor, se va dispune izolat şi se va retrage faţă de ambele limite 
laterale ale parcelei la o distanţă de minim 2,0 metri în cazul fațadelor cu ferestre de 
vedere și/ sau balcoane su 0,60 m în cazul fațadelor fără ferestre de vedereși/ sau 
balcoane.   

- în cazul clădirilor dispuse izolat, se admite dispunerea clădirii la 0,6 m față de limita 
de proprietate în cazul în care pe latura respectivă clădirea are fațade oarbe și cu 
condiția respectării unei retrageri de minim 2,0 m pe celalată latură.  

- se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta este şi linia de separaţie faţă 
de o clădire publică retrasă de la limita laterală a parcelei sau faţă de o cladire de cult; 
în aceste cazuri retragerea minimă va fi de 5,0 metri; 

- clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă de cel puţin 
jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă, dar nu mai puţin de 2,0 metri. 
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- se interzice construirea pe limita posterioară a parcelei, cu excepţia cazului în care 
există un calcan al unei clădiri principale, iar noua construcţie se limitează la 
acoperirea acestuia. 

- Este permisă deschiderea de ferestre de lumină, fără limită de distanță, dacă sunt 
astfel construite încât să împiedice vederea către lotul învecinat. 

- În cazul clădirilor destinate locuințelor distanța dintre clădiri va fi egală sau mai mare 
cu înălțimea celei mai înalte; în caz contrar se va elabora studiu de însorire care să 
confirme că este asigurată însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la 
solstiţiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire şi din locuinţele învecinate; În 
cazul învecinării cu clădiri cu faţade fără ferestre, respectiv calcan, prevederile se 
aplică doar pentru pereţii cu ferestre, cu respectarea dreptului la însorire a 
încăperilor de locuit ale celui mai vechi amplasament 

	

ARTICOLUL	7	‐	AMPLASAREA	CLĂDIRILOR	UNELE	FAŢĂ	DE	ALTELE	PE	
ACEEAŞI		PARCELĂ.	

M1a+M1b+M2+M2a+M3+M4	

- Clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea la cornişă a 
celei mai înalte dintre ele; distanţa se poate reduce la jumătate, dar nu mai puțin de 
2,0m, dacă pe faţadele opuse nu sunt accese în clădire şi/sau dacă nu sunt ferestre 
care să lumineze încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente; 

	

ARTICOLUL	8	‐	CIRCULAŢII	ŞI	ACCESE	

M1a+M1b+M2+M2a+M3+M4	

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil dintr-o 
circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una 
din proprietăţile învecinate (pentru loturi obținute în urma unei dezmembrări). 

- pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pentru 
interventii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic 
greu; 

- accesele si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier 
urban si trebuie sa fie pastrate libere in permanenta; 

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice al 
persoanelor cu dificultăţi de deplasare; 

- se va amplifica circulaţia pietonală prin crearea pasajelor şi deschiderea curţilor 
cu funcţiuni atractive pentru pietoni. 
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- numărul şi configuraţia acceselor prevăzute în prezentul regulament se 
determină conform anexei nr. 4 a HGR nr. 525/1996. 

- Se va asigura obligatoriu, la toate curtile interioare neacoperite cu aria mai 
mare de 600 mp si inchise pe toate laturile cu constructii, situate la nivelul 
terenului sau al circulatiilor carosabile adiacente ori la o diferenta de nivel 
mai mica de 0,50m fata de aceste circulatii, accesul carosabil pentru 
autospecialele de interventie in caz de incendiu, cu gabarit de min, 3,80 m 
latime si 4,20 m inaltime 

Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstrucţionate prin mobilier urban 
şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă. 

- Orice	modificare	 realizată	 în	 interiorul	 zonelor	protejate	 se	va	 realiza	 conform	
Legii	nr.	422	din	18	iulie	2001	privind	protejarea	monumentelor	istorice,	art.	23,	
cu	 avizul	 Ministerului	 Culturii	 sau,	 după	 caz,	 de	 către	 serviciile	 publice	
deconcentrate	ale	Ministerului	Culturii;	

	

ARTICOLUL	9	‐	STAȚIONAREA	AUTOVEHICULELOR	

M1a+M1b+M2+M2a+M3+M4	

Autorizarea executarii constructiilor care prin destinatie necesita spatii de parcare se emite 
numai daca exista posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului public. 

Pentru operaţiuni necesitând mai mult de 40 locuri de staţionare, cel puţin 60% vor fi realizate 
în garaj suprateran sau subteran. 

	 Normă	locuri	parcare	

Construcţii	administrative  a) câte un loc de parcare pentru 10-40 
salariaţi; 

b) locuri de parcare suplimentare celor 
rezultate conform lit. a), după cum urmează: 

– un spor de 10% pentru construcţiile 
cuprinse la pct. 1.1.1-1.1.7; 

– un spor de 30% pentru construcţiile 
cuprinse la pct. 1.1.7-1.1.10; 

– atunci când construcţiile cuprind săli de 
conferinţe şi alte spaţii destinate reuniunilor 
se vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru 
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autocare. 

Construcţii	administrative  

Sedii de partid - sediul central,  Sedii de 
sindicate, culte, fundaţii, organizaţii 
neguvernamentale, asociaţii, agenţii, fonduri 
etc. 

Sedii de birouri  

câte un loc de parcare pentru 10-30 salariaţi 
plus un spor de 20% pentru invitaţi 

Construcţii	financiar‐bancare		 - Pentru toate categoriile de construcţii 
financiar-bancare vor fi prevăzute câte un loc 
de parcare la 20 de salariaţi şi un spor de 50% 
pentru clienţi. 

- În funcţie de destinaţia clădirii şi de 
amplasament, parcajele pentru salariaţi pot fi 
organizate împreună cu cele ale clienţilor, 
adiacent drumului public 

Construcţii	comerciale	 . - Pentru construcţiile comerciale vor fi 
prevăzute locuri de parcare pentru clienţi, 
după cum urmează:●● un loc de parcare la 
200 mp suprafaţa desfăşurata a construcţiei 
pentru unităţi de până la 400 mp;●● un loc de 
parcare la 100 mp suprafaţa desfăşurata a 
construcţiei pentru unităţi de 400-600 mp;●● 
un loc de parcare la 50 mp suprafaţa 
desfăşurata a construcţiei pentru complexuri 
comerciale de 600-2.000 mp;●● un loc de 
parcare la 40 mp suprafaţa desfăşurata a 
construcţiei pentru complexuri comerciale de 
peste 2.000 mp. 

- Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc 
de parcare la 5-10 locuri la masa. 

- La acestea se vor adauga spaţiile de parcare 
sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi 
amplasate independent de parcajele clienţilor. 

Construcţii	de	cult	 numărul spaţiilor de parcare va fi stabilit în 
funcţie de obiectiv, avându-se în vedere un 
minim de 5 locuri de parcare 
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Construcţii	de	cultura	

Săli de expoziție, muzee 

câte un loc de parcare la 50 mp spaţiu de 
expunere; 

Construcţii	de	cultura	

Biblioteci, Cluburi, Săli de reuniune, Cazinouri, 
Case de cultura, Centre şi complexe cultural, 
Cinematografe, Teatre dramatice, de comedie, 
de revista, opera, operetă, de păpuşi, Săli 
polivalente, Circ 

un loc la 10-20 de locuri în sală. 

Construcţii	de	învăţământ	 3-4 locuri de parcare la 12 cadre didactice 

Pentru învăţământul universitar, se va 
adauga, în funcţie de capacitatea construcţiei, 
un număr de 1-3 locuri de parcare pentru 
autocare. 

- Pentru sedii ale taberelor şcolare se vor 
prevedea locuri de parcare pentru autocare, 
conform capacităţii de cazare 

Construcţii	de	sănătate		

Spital clinic universitar 

Spital general (judeţean, orăşenesc, comunal, 
cuplat sau nu cu dispensar policlinic) 

Spital de specialitate (maternitate, pediatrie, 
contagioşi, oncologie, urgenţă, reumatologie, 
clinici particulare) 

Asistenţa de specialitate (boli cronice, 
handicapaţi, recuperări funcţionale, centre 
psihiatrice) 

Dispensar policlinic [(gr. 1, 2, 3) 600, 1.200, 
2.400 consultaţii/zi] 

Dispensar urban (cu 2-4 circumscripţii 
independente sau cuplate cu staţionar, casa de 
naşteri, farmacie) 

Dispensar rural (cu 2-4 circumscripţii 
independente sau cuplate cu staţionar, casa de 

câte un loc de parcare la 4 persoane angajate, 
cu un spor de 10%; 

- Parcajele pot fi amplasate diferenţiat pentru 
personal, pacienţi şi vizitatori, caz în care cele 
pentru personal şi pacienţi vor fi amplasate 
adiacent drumului public 
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naşteri, farmacie) 

Construcţii	de	sănătate		

Alte unităţi (centre de recoltare sânge, 
medicina preventivă, staţii de salvare, 
farmacii) 

Creşe şi creşe speciale pentru copii (cu 1, 2 ..., 
n grupe) 

Leagăn de copii 

câte un loc de parcare la 10 persoane angajate.

- Parcajele pot fi amplasate diferenţiat pentru 
personal, pacienţi şi vizitatori, caz în care cele 
pentru personal şi pacienţi vor fi amplasate 
adiacent drumului public 

Construcţii	şi	amenajări	sportive.	

Complexuri sportive 

Săli de antrenament pentru diferite 
sporturiAmplasament: în zone verzi, 
nepoluate, şi pe cât posibil în vecinătatea unor 
cursuri sau oglinzi de apa 

Săli de competiţii sportive (specializate sau 
polivalente) 

un loc de parcare la 5-20 de locuri 

se va adauga, în funcţie de capacitatea 
construcţiei, un număr de 1-3 locuri de 
parcare pentru autocare. 

Construcţii	şi	amenajări	sportive.	

Stadioane  

Patinoare artificialeAmplasament: de 
preferinţa în zonele rezidenţiale sau în 
vecinătatea complexurilor sportive şi de 
agreement 

Poligoane pentru tir 

PopicăriiAmplasament: în zone nepoluate, 
bogat plantate, şi pe cât posibil în vecinătatea 
unor cursuri sau oglinzi de apa. 

un loc de parcare la 30 de persoane 

se va adauga, în funcţie de capacitatea 
construcţiei, un număr de 1-3 locuri de 
parcare pentru autocare. 

Construcţii	de	agrement	

Locuri de joaca pentru copii 

Parcuri 

Scuaruri 

câte un loc de parcare pentru 10-30 de 
persoane. 

Pentru cluburi va fi prevăzut câte un loc de 
parcare la 3-10 membri ai clubului. 

Construcţii	de	turism	 1-4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare. 
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Hotel *-***** , Hotel-apartament *-*****, 
Motel *-**, Vile **-*****, Bungalouri *-***, 
Cabane categoria *-***, Campinguri *-****, Sate 
de vacanta **-*** 

Pentru moteluri se vor asigura 4-10 locuri de 
parcare la 10 locuri de cazare 

Construcţii	de	locuinţe	 câte un loc de parcare la 1-5 locuinţe 
unifamiliale cu lot propriu; 

câte un loc de parcare la 1-3 apartamente 
pentru locuinţe semicolective cu acces 
propriu şi lot folosit în comun; 

câte un loc de parcare la 2-10 apartamente în 
locuinţe colective cu acces şi lot în comun. 

- Din totalul locurilor de parcare pentru 
locuinţele individuale vor fi prevăzute garaje 
în procent de 60-100%. 

Pentru	construcţii	ce	înglobează	spaţii	cu	diferite	destinaţii,	pentru	care	există	norme	
diferite	de	dimensionare	a	parcajelor,	vor	fi	luate	în	considerare	cele	care	prevăd	un	
număr	mai	mare	de	locuri	de	parcare.  

 

Pentru structuri de primire turistică se va asigura numărul minim de locuri de parcare după 
cum urmează: 

Structură	primire	turistică	 nr.	minim	locuri	de	parcare	

Hotel	de	5/	4/	3/	2	stele	 Parcaj auto în folosința structurii de primire cu un 
număr minim de 50%/ 40%/ 20%/ 20% din numărul 
camerelor5 

Hoteluri	–	apartament	de	4/	4/	3/	2	
stele	

Parcaj auto în folosința structurii de primire cu un 
număr minim de 50%/ 40%/ 40%/ 30% din numărul 
camerelor6 

                                                             

5 În cazul structurilor de primire turistice clasificate şi construite anterior intrării în vigoare a 
.M.I.M.M.C.T.P.L. nr. 636/12.05.2008,  numărul locurilor de parcare necesar se reduce cu 50% 

6 În cazul structurilor de primire turistice clasificate şi construite anterior intrării în vigoare a 
.M.I.M.M.C.T.P.L. nr. 636/12.05.2008,  numărul locurilor de parcare necesar se reduce cu 50% 
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Structură	primire	turistică	 nr.	minim	locuri	de	parcare	

Moteluri	de	3/	2	/1	stele	 Parcaj auto în folosința structurii de primire cu un 
număr minim de 100% din numărul camerelor 

Hosteluri	 Parcare pentru biciclete 

Cabane	turistice	 Parcaj la unitățile cu acces auto 

Vilele/	Bungalourile	 Parcare auto pentru minim 30% din numărul locurilor 
de cazare 

Pensiuni	turistice	și	agroturistice	 Parcare proprie 

Pentru construcțiile de turism se apică norma de parcare care prevede un număr mai mare de 
locuri de parcare.  

	

ARTICOLUL	10	‐	ÎNĂLŢIMEA	MAXIMĂ	ADMISIBILĂ	A	CLĂDIRILOR	

M1a+M1b+M2+M3+M4	

- înălţimea maximă admisibilă la cornişă este egală cu distanţa dintre aliniamente;  

M1a		 ‐	subzona mixta situata in situl urban, cu regim de construire continuu 
si discontinuu cu inaltime maxima de P+2E; 	

P+1	

M1b		 ‐	subzona mixta, situata in afara zonelor de protectie, cu regim de 
construire continuu si discontinuu cu inaltime maxima de P+2E;	

P+2	

M2		 ‐	subzona mixta cu regim de construire continuu sau discontinuu cu 
regim mediu de inaltime P+4E; 	

P+4	

M2a		 ‐	subzona mixta cu regim de construire continuu sau discontinuu cu 
regim mediu de inaltime P+4E;	

P+5	

M3		 ‐	subzona mixta cu regim de construire continuu sau discontinuu cu 
regim mare de inaltime P+10E; 	

P+10	

M4‐		subzona mixta cu regim de construire continuu sau discontinuu cu regim 

mic de inaltime 	
P+1	
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- în cazul racordării între străzi cu lăţimi diferite, cu clădiri având regim diferit de 
înălţime, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de 
25,0 metri; 

- Pentru funcțiunile existente care depășesc regimul de inălțime admis, se 
menține regimul de înălțime existent 

ARTICOLUL	11	‐	ASPECTUL	EXTERIOR	AL	CLĂDIRILOR	

M1b+M2+M2a+M3+M4	

- aspectul clădirilor va ţine seama de caracterul specific al zonei şi de arhitectura 
clădirilor din vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate; 

- construcţiile trebuie să contribuie la armonia mediului lor, prin proporţii corecte ale 
volumului şi elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate şi prin alegerea 
culorilor folosite pentru înfrumuseţarea lor; 

- se va asigura o tratare similară a tuturor faţadelor aceleiaşi clădiri; 

- se va acorda atenţie modului de tratare a acoperişurilor sau teraselor;  

- se interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadecvată a 
reclamelor pe plinurile faţadelor, parapete, balcoane etc. 

- cu excepţia construcţiilor şi instalaţiilor necesare serviciilor publice sau de interes 
colectiv şi a lucrărilor tehnice necesare funcţionării serviciilor publice sau de interes 
colectiv, acoperirea cu ţiglă de culoare maro, grena, brun-roşcată este obligatorie; 
acoperişurile pot fi realizate în sistem mixt, în pantă şi în terasă cu condiţia de a se 
utiliza acoperirea cu ţiglă; sunt interzise soluţii de acoperire ce imită ţigla, tip ţiglă 
metalică; 

-  pentru clădirile care ating înălţimea maximă admisă prin prezentul regulament, este 
obligatorie retragerea cu minim 2 m a ultimului nivel pe toate faţadele, cu excepţia 
faţadelor comune cu alte construcţii; 

- aparatele de aer condiţionat, de ventilaţie, antenele de televizor precum şi antenele 
parabolice aparente aplicate pe faţadă sunt interzise; 

- nu sunt admise culorile stridente pentru finisajele exterioare ale clădirilor (roz, roşu, 
mov, portocaliu, galben, verde crud, turcoaz, bleu, violet, kaki, vernil, cyclam şi tonuri 
intermediare ale acestor culori ); 

- nu sunt admise goluri în faţade care nu respectă tipologia prezentă în vecinătate; 

- nu sunt admise soluţii de învelire care promovează accente verticale nejustificate tip 
minaretă, turn, etc.; 

- nu sunt admise intervenţii de orice natură pe fondul construit existent care sunt 
incompatibile cu actualul regulament;  
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- următoarele materiale sunt strict interzise: tablă, plăci din azbociment, pereţi tip 
cortină, panouri tip sandwich, alucobond.  

- se vor utiliza materiale specifice zonei: lemn, vopsele lavabile în tonuri şi nuanţe de 
culori calde, pastelate, nestridente (exemplu: alb, crem etc.); 

- tâmplăria ferestrelor se va finisa în aceeşi culoare cu structura vizibilă a şarpantei; 

M1a	

- pentru orice tip de intervenţie asupra fondului construit şi a amenajărilor în ţesut 
protejat se va ţine seama de caracterul morfologic specific al zonei şi de arhitectura 
clădirilor din vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate; 

- orice tip de intervenţie se va realiza utilizând materiale şi tehnici tradiţionale specifice; 

- elementele constructive, caracteristicile volumetrice şi detaliile de finisaj ale 
construcţiilor tradiţionale vor fi utilizate pentru operaţiunile de construire şi reabilitare 
executate în interiorul zonelor protejate; 

 

Se	 vor	 respecta	 caracteristicile	 arhitecturale	 dobrogene,	 se	 vor	 utiliza	 învelitori	
ceramice	și	culoarea	tencuielilor	exterioare	tradițională‐	alb.		

 

ARTICOLUL	12	‐	CONDIŢII	DE	ECHIPARE	EDILITARĂ	

M1a+M1b+M2+M2a+M3+M4	

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice; 

- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii competente 
care administrează resursele de apă; 

- dată fiind intensitatea circulaţiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea 
pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
gheţii; 

- este interzisă deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietăţile 
învecinate; 

- se va asigura în mod special captarea şi evacuarea rapidă apelor meteorice în reţeaua 
de canalizare;  

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi 
dispunerea vizibilă a cablurilor CATV; 

- cu excepţia telecomunicaţiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneţi zăbreliţi   
(tripozi uniţi cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau  
industriale. 
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- asigurarea racordării la echipamentul public edilitar se va face pe cât posibil astfel 
încât reţelele şi a instalaţiile să nu afecteze percepţia spaţiului public; 

- toate reţelele edilitare vor fi îngropate, excepţie făcând reţelele care au cerinţe tehnice 
ce nu permit acest lucru;  

 

ARTICOLUL	13	‐		SPAŢII	LIBERE	ŞI	SPAŢII	PLANTATE	

M1b+M2+M2a+M3+M4	

La realizarea oricaror obiective de investitii/ constructii pe raza orasului Mangalia se vor 
respecta prevederile HCJ nr152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a 
numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate 
pe teritoriul administrativ al judetului Constanta. 

Procentele prevazute reprezinta raportul dintre supraata aferenta spatiilor verzi si surpafata 
terenului detinuta de investitor/ beneficiar, suprafata de spatiu verde putand fi repartizata pe: 

 suprafata teren ramasa libera dupa realizarea cosntructiilor si parcariloraferente 

 suprafat fatadelor constructiilor 

 suprafata teraselor/ acoperisului. 

Detinatorii constructiilor existente vor lua masuri pentru a asigura suprafetele minime de 
spatii verzi, conform procentelor minimnale din tabelul urmato, respectand prevederile 
anterioare privind modalitat de calcul a acestora: 

Tip	zona	functionala/	constructie	 %	minim	spatii	verzi		

Constructii	 administrative (sedii de 
prefectura, sedii de servicii descentralizate in 
teritoriu ale ministerelor si ale altor organe de 
specialitate ale administratiei publice centrale, 
sedii de primarii, sedii de partid, sedii de 
sindicate, culte, fundatii, organizatii 
neguvernamentale, asociatii, agentii, fonduri, 
sedii de birouri) 

spatii verzi cu rol decorativ si de protectie 
50% 

Constructii	 financiar‐	 bancare (sedii de 
banci, sedii de soietati de asigurari) 

spatii verzi cu rol decorativ si de protectie 
60% 

Constructii	comerciale (comert nealimentar, 
magazin general, supermagazin 
(supermarket), piata agroalimentara, comert 
alimentar, alimentatie publica, servicii, 

spatii verzi cu rol decorativ si de protectie 
50% 
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autoservice) 

Constructii	de	cult (lacase de cult, manastiri, 
schituri, cimitire) 

spatii verzi cu rol decorativ si de protectie 
40% 

Constructii	 de	 cultura (expozitii, muzee, 
biblitoeci cluburi, Sali de reuniune, cazinouri, 
case de cultura, centre si complexe culturale, 
cinematografe, teratre, Sali polivalente) 

spatii verzi cu rol decorativ si de protectie 
30% 

Constructii	 de	 invatamant (gradinite, scoli, 
licee, invatamant superior, crese) 

Spatii verzi si plantate, spatii de joc si de 
odihna 30% 

Constructii	si	amenajari	sportive (complexe 
sportive, stadioane, Sali de antrenament 
pentru diferite sporturi, Sali de competitii 
sportive, patinoare, poligoane de tir, popicarii)

Spatii verzi si plantate, spatii de joc si de 
odihna 40% 

Constructii	 de	 turism (hotel, motel, 
pensiune, vila, bungalou, cabane, campinguri, 
sate de vacanta) 

Spatii verzi si plantate, spatii de joc si de 
odihna 50% 

Constructii	industriale	 Spatii verzi si aliniamente cu rol de protectie 
in fucntie de tipul acestora 50% 

Blocuri	de	locuinte	 Spatii verzi si plantate in functie de tipul de 
locuire 30% 

Constructii	de	loucinte	unifamiliale	 Spatii verzi si plantate in functie de tipul de 
locuire minim 5mp/ locuitor 

Constructii	 de	 sanatate (spital, centre de 
asistenta de specialitate, handicapati, 
recuperari functionale, centre psihiatrice, 
dispensar si alte untiati (centre de recoltare 
sange, medicina preventiva, statii de salvare, 
farmacii), crese, leagan de copii) 

Aliniamente simple sau duble cu rol de 
protectie si parcuri organiazte cu o suprafat 
de minim 15 mp/ persoana 

Documentatiile de urbanism (PUZ, PUD) si Documentatiile tehnice (DTAC+DT) vor 
mentiona si evidentia in partile scrise si piesele desenate suprafetele de spatii verzi, functie 
de destinatia si functiunea constructiei/ investitie, dupa cum urmeaza: 
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- in memoriu se va descrie in mod obligatoriu spatiul verde, mentionanad suprafata 
ocupata, modul de amenajare (gradina, perdea de protetie, gard viu, etc.), tipurile de plante, 
arbori, arbusti, pomi fructiferi, etc. existente si/ sau propuse, in functie de amplasament, 
inclusiv instalatia utilziata pentru intretinerea acestora; se vor monta instalatii automate 
pentru irigat. 

- in planul de situatie se va prezenta suprafata ocupata de spatii verzi. In plan se va 
prezenta modul de amenajare al spatiului verde, cu denumirea plantelor, modul de 
amenajare si amplasare al acestora (perete de protectie verde, gard viu, amenajare gradina 
unde sa se regaseasca plante care sa acopere cele 4 anotimpuri), inclusiv instalatia utilizata 
pentru intretinerea acestora; se vor monta instalatii automate pentru irigat. 

- pe fatadele cosntructiilor se vor evidentia in mod obligatoriu, suprafetele de spatii verzi 
(jardiniere/ ghivece) in functie de destinatia constructiei/ investitiei 

- se pot amenaja spatii verzi si pe acoperisurile constructiilor, mentionanad suprafata 
ocupata, modul de amenajare si tipurile de plante in functie de destintia si functiunea 
constructiei/ investitiei, inclusiv instalatia utilizata pentru intretinerea acestora; se vor 
monta instalatii automate pentru irigat. 

Modul de amplasare al plantelor: 

- se vor preveea obligatoriu arbori pe aliniamentul fatadelor principale 

- pe laturile expuse preponderent vantului (N/E, S/V) se va realiza un perete de protectie 
verde, inlocuind a alegere gardul sau dublandu-l spre interior 

in interiorul curtilor se va prevedea o aleta de plante, corelate cu cele 4 anotimpuri 

     - pe fatadele cladirilor vor fi amplasate ghivece  

 

Tipurile	de	plante	propuse	pentru	amenajarea	spatiilor	verzi	in	conformitate	cu	HCJ	
nr152/2013	 privind	 stabilirea	 suprafetelor	minime	 de	 spatii	 verzi	 si	 a	numarului	
minim	de	arbusti,	arbori,	plante	decorative	si	 flori	aferente	constructiilor	realizate	
pe	teritoriul	administrativ	al	judetului	Constanta	sunt	detaliate	in	ANEXA.	

	

- curţile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative, elemente de 
mobilier urban, plantaţii  decorative, inclusiv pe faţade; 

-  pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei se va evita 
impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese; 

- elementele fixe de mobilier urban din spaţiile accesibile publicului se vor subordona 
caracterului zonei, necesitând aceleaşi avize de specialitate ca şi construcţiile. 

- terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu 
gazon şi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;  
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- parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare şi vor fi înconjurate 
cu un gard viu de 1,20 metri înălţime;  

M1a	

- conformarea spaţiilor verzi şi plantate se va realiza prin intermediului Planului 
Urbanistic Zonal impus pentru realizare în zonele protejate; 

ARTICOLUL	14	‐	ÎMPREJMUIRI	

- gardurile spre stradă ale clădirilor retrase de la aliniament vor fi transparente, vor avea 
înălţimea de 2,00 metri, vor avea un soclu opac de circa 0.60 metri şi vor putea fi 
dublate de gard viu; gardurile dintre proprietăţi vor fi opace, transparente dublate cu 
gard viu sau exclusiv gard viu şi vor avea înălţimea maximă de 2,20 metri;  

- marcarea limitei proprietăţii în cazul parterelor cu funcţiuni accesibile publicului 
retrase de la aliniament se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, etc.; 

- nu sunt admise împrejmuiri din baluştrii sau elemente din beton prefabricate; 

 

SECŢIUNEA	III:		POSIBILITĂŢI		MAXIME	DE	OCUPARE	ŞI	UTILIZARE	A	
TERENULUI.	

ARTICOLUL	15	‐		PROCENT	MAXIM	DE	OCUPARE	A	TERENULUI	(POT).	

ARTICOLUL	16	‐		COEFICIENT	MAXIM	DE	UTILIZARE	A	TERENULUI	(CUT).	

Zona	functionala	 RH	(nr.	
Niveluri)	

POT	(%)	 CUT	mp	ADC/	
mp	teren	

ZONA	MIXTA	‐	M	

M1  ‐	subzona mixta cu regim de construire continuu si discontinuu si regim mic de 
inaltime;	

M1a		 ‐	subzona mixta situata in situl 
urban, cu regim de construire continuu si 
discontinuu cu inaltime maxima de P+2E;
 	

P+1	 40	 1.0	

M1b		 ‐	subzona mixta, situata in afara 
zonelor de protectie, cu regim de construire 
continuu si discontinuu cu inaltime maxima 
de P+2E;	

P+2	 40	 1.2	
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M2		 ‐	subzona mixta cu regim de 
construire continuu sau discontinuu cu 
regim mediu de inaltime P+4E; 	

P+4	 40	 2.0	

M2a		 ‐	subzona mixta cu regim de 
construire continuu sau discontinuu cu 
regim mediu de inaltime P+4E; 	

P+5	 60	 3.5	

M3		 ‐	subzona mixta cu regim de 
construire continuu sau discontinuu cu 
regim mare de inaltime P+10E; 	

P+10	 60	%	
pentru	
parcele	
cu	
suprafata	
intre	
200‐	
1000	mp	

4.8*	

P+10	 30	%	
pentru	
parcele	
cu	
suprafata	
peste	
1000	mp	

3.0*	

M4‐		subzona mixta cu regim de construire 
continuu sau discontinuu cu regim mic de 

inaltime 	

P+1	 90	%	
pentru	
parcele	
cu	
suprafata	
sub	500	
mp	

1.8	

P+1	 60	%	
pentru	
parcele	
cu	
suprafata	
peste	500	
mp	

1.2	
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- Pentru funcțiunile existente, în cazul în care P.O.T. și C.U.T. depășesc valorile 
maxim admise, se mențin indicatorii urbanistici existenți.  
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II.5	ZONA	DE	AGREMENT‐	TURISM	‐		AT			
	

GENERALITĂŢI:	CARACTERUL	ZONEI	

 

Pentru	monumentele	istorice,	zonele	construite	protejate,	siturile	arheologice	și	zonele	
de	protecție	ale	acestora	se	vor	aplica	reglementările	detaliate	 la	cap.I.7	din	prezentul	
Regulament	local	de	urbanism.		

Monumentele istorice, zonele construite protejate și zonele de protecție sunt identificate în 
cadrul Planșei nr. 03. Reglementări urbanistice și Planșei nr. 11. Monumente istorice. 

Monumentele istorice, siturile și complexele arheologice identificate pe teritoriul Mangaliei 
sunt delimitate în conformitate cu Raportul de evaluare teoretică întocmit de Complexul 
Cultural Callatis (2015).  

Siturile arheologice, monumentele arheologice si tumulii izolați sunt identificate în cadrul 
Planșei nr. 03. Reglementări urbanistice și Planșei nr. 11. Monumente istorice.  

 

Zona se compune din următoarele subzone funcţionale: 

At1	‐	zona de agrement- turism	

At2	- zona de agrement	

At3	- zona de agrement/ vacanta	

At4	- zona de agrement	

  

SECŢIUNEA	I:	UTILIZARE		FUNCŢIONALĂ	ZONA			

	

ARTICOLUL	1	‐	UTILIZĂRI		ADMISE	

Sunt admise următoarele utilizări: 

- alimentatie publica 

- parcaje la sol (înnierbate) şi multietajate; 
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- spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; 

- spaţii plantate - scuaruri; 

- promenade, amenjare faleză 

- platforme pentru festivaluri, evenimente 

- circ și instalații aferente 

- instalații de agrement 

- amenajări pentru concerte 

- construcții temporare, amenajări mobile 

- circulații aferente amenajărilor 

	

ARTICOLUL	2	‐	UTILIZĂRI		ADMISE	CU	CONDIŢIONĂRI	

‐	se permit clădiri cu funcţiuni care nu permit accesul liber al publicului cu condiţia ca la 
nivelul parterului şi a mezaninului frontului spre stradă să fie destinat unor spaţii 
accesibile locuitorilor – comerţ, expoziţii, restaurante, recreere, servicii profesionale şi 
colective, etc.; 

‐ se admit restaurante de orice tip care comercializează băuturi alcoolice, numai dacă 
sunt situate la o distanţă de minim 100 m de instituţiile publice reprezentative, lăcaşele 
de cult şi instituţiile educaţionale; 

	

ARTICOLUL	3	‐	UTILIZĂRI		INTERZISE	

Sunt interzise următoarele utilizări: 

- locuire individuală şi colectivă; 

- se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o 
distanţă mai mică de 100 metri de servicii şi echipamente publice şi de biserici; 

- anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă care intră sunt 
incidenţa normativelor de protecţie sanitară şi sănătatea populaţiei; 

- construcţii provizorii; 

- dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura şi 
deteriorând finisajul acestora; 

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane; 

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau 
toxice; 
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- activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil 
din  circulaţiile  publice;  

- staţii de betoane; 

- autobaze; 

- staţii de întreţinere auto cu capacitatea peste 3 maşini; 

- spălătorii chimice; 

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi 
construcţiile de pe	parcelele adiacente; 

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele 
vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice. 

 

SECŢIUNEA	II:	CONDIŢII	DE	AMPLASARE,	ECHIPARE	ŞI	CONFIGURARE	A	
CLĂDIRILOR.	

ARTICOLUL	4	‐	CARACTERISTICI	ALE	PARCELELOR	(SUPRAFEŢE,	FORME,	
DIMENSIUNI).	

-	se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate: 

(1) - dimensiuni minime:	

Subzona 
funcţională 

Dimensiune minimă a terenului 

 Suprafaţa mp. Front m. 

Înşiruit 150 8 

Cuplat 200 10 

Izolat 200 12 

(2)	‐	adâncimea	parcelei	să	fie	mai	mare	sau	cel	puţin	egală	cu	lăţimea	acesteia.	

	

ARTICOLUL	5	‐	AMPLASAREA	CLĂDIRILOR	FAŢĂ	DE	ALINIAMENT.	

- amplasarea clădirilor faţă de aliniament se va efectua în funcţie de caracterul străzii; 

- Construcţiile vor fi dispuse pe aliniament sau vor fi retrase de la aliniament, conform 
caracterului străzii, cu următoarele condiţii: 
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- în cazul în care pe parcelele învecinate construcţiile sunt retrase de la aliniament se va 
respecta retragerea existentă; dacă retragerile sunt inegale se va respecta retragerea aflată la 
cea mai are distanță de stradă;   

- în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcţie retrasă de la aliniament, iar 
pe cealaltă latură cu o construcţie neviabilă iar caracterul străzii indică tendinţa clădirilor mai 
noi de a se retrage de la aliniament, noua clădire se va retrage de la aliniament cu 5.0 metri; 

- în suprafața dintre aliniere și aliniament se interzic construcțiile anexă de orice fel. 

 

ARTICOLUL	6	‐	AMPLASAREA	CLĂDIRILOR	FAŢĂ	DE	LIMITELE	LATERALE	ŞI	
POSTERIOARE	ALE	PARCELELOR.	

- se va menţine situaţia actuală dominantă a regimului de construire, continuu sau 
discontinuu; 

- banda de construibilitate faţă de alinierea clădirilor va fi de maxim 15,0 metri, cu 
condiţia respectării distanţei de 2 metri faţă de limita posterioară; 

- în cazul fronturilor discontinue, 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 de la limita laterală a parcelei şi având pe 
faţada laterală ferestre ale unor încăperi principale, noua clădire se va alipi de 
calcanul existent numai cu acordul proprietarului vecin, iar faţă de limita opusă se va 
retrage la o distanţă egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 2,0 metri; 

- în cazul în care clădirea se învecinează pe ambele laturi cu clădiri existente retrase 
faţă de limitele parcelelor, se va dispune izolat şi se va retrage faţă de ambele limite 
laterale ale parcelei la o distanţă egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 
2,0 metri în cazul fațadelor cu ferestre de vedere și/ sau balcoane,  sau 0,60 m în cazul 
fațadelor fără ferestre de vedere și/ sau balcoane.   

- se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta este şi linia de separaţie faţă 
de o clădire publică retrasă de la limita laterală a parcelei sau faţă de o cladire de cult; 
în aceste cazuri retragerea minimă va fi de 5,0 metri; 

- clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă de cel puţin 
jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă, dar nu mai puţin de 2,0 metri. 

- se interzice construirea pe limita posterioară a parcelei, cu excepţia cazului în care 
există un calcan al unei clădiri principale, iar noua construcţie se limitează la 
acoperirea acestuia. 

- Este permisă deschiderea de ferestre de lumină, fără limită de distanță, dacă sunt 
astfel construite încât să împiedice vederea către lotul învecinat. 
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- În cazul clădirilor destinate locuințelor distanța dintre clădiri va fi egală sau mai mare 
cu înălțimea celei mai înalte; în caz contrar se va elabora studiu de însorire care să 
confirme că este asigurată însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la 
solstiţiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire şi din locuinţele învecinate; În 
cazul învecinării cu clădiri cu faţade fără ferestre, respectiv calcan, prevederile se 
aplică doar pentru pereţii cu ferestre, cu respectarea dreptului la însorire a 
încăperilor de locuit ale celui mai vechi amplasament 

	

ARTICOLUL	7	‐	AMPLASAREA	CLĂDIRILOR	UNELE	FAŢĂ	DE	ALTELE	PE	
ACEEAŞI		PARCELĂ.	

- Clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea la cornişă a 
celei mai înalte dintre ele; distanţa se poate reduce la jumătate, dar nu mai puțin de 
2,0m, dacă pe faţadele opuse nu sunt accese în clădire şi/sau dacă nu sunt ferestre 
care să lumineze încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente; 

	

ARTICOLUL	8	‐	CIRCULAŢII	ŞI	ACCESE.	

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil dintr-o 
circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una 
din proprietăţile învecinate (pentru loturi obținute în urma unei dezmembrări). 

- pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pentru 
interventii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic 
greu; 

- accesele si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier 
urban si trebuie sa fie pastrate libere in permanenta; 

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice al 
persoanelor cu dificultăţi de deplasare; 

- se va amplifica circulaţia pietonală prin crearea pasajelor şi deschiderea curţilor 
cu funcţiuni atractive pentru pietoni. 

- numărul şi configuraţia acceselor prevăzute în prezentul regulament se 
determină conform anexei nr. 4 a HGR nr. 525/1996. 

- Se va asigura obligatoriu, la toate curtile interioare neacoperite cu aria mai 
mare de 600 mp si inchise pe toate laturile cu constructii, situate la nivelul 
terenului sau al circulatiilor carosabile adiacente ori la o diferenta de nivel 
mai mica de 0,50m fata de aceste circulatii, accesul carosabil pentru 
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autospecialele de interventie in caz de incendiu, cu gabarit de min, 3,80 m 
latime si 4,20 m inaltime 

Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstrucţionate prin mobilier urban 
şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă. 

ARTICOLUL	9	‐	STAŢIONAREA	AUTOVEHICULELOR.	

Autorizarea executarii constructiilor care prin destinatie necesita spatii de parcare se emite 
numai daca exista posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului public. 

Pentru operaţiuni necesitând mai mult de 40 locuri de staţionare, cel puţin 60% vor fi realizate 
în garaj suprateran sau subteran. 

	 Normă	locuri	parcare	

Construcţii	administrative  a) câte un loc de parcare pentru 10-40 
salariaţi; 

b) locuri de parcare suplimentare celor 
rezultate conform lit. a), după cum urmează: 

– un spor de 10% pentru construcţiile 
cuprinse la pct. 1.1.1-1.1.7; 

– un spor de 30% pentru construcţiile 
cuprinse la pct. 1.1.7-1.1.10; 

– atunci când construcţiile cuprind săli de 
conferinţe şi alte spaţii destinate reuniunilor 
se vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru 
autocare. 

Construcţii	administrative  

Sedii de partid - sediul central,  Sedii de 
sindicate, culte, fundaţii, organizaţii 
neguvernamentale, asociaţii, agenţii, fonduri 
etc. 

Sedii de birouri  

câte un loc de parcare pentru 10-30 salariaţi 
plus un spor de 20% pentru invitaţi 

Construcţii	financiar‐bancare		 - Pentru toate categoriile de construcţii 
financiar-bancare vor fi prevăzute câte un loc 
de parcare la 20 de salariaţi şi un spor de 50% 
pentru clienţi. 

- În funcţie de destinaţia clădirii şi de 
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amplasament, parcajele pentru salariaţi pot fi 
organizate împreună cu cele ale clienţilor, 
adiacent drumului public 

Construcţii	comerciale	 . - Pentru construcţiile comerciale vor fi 
prevăzute locuri de parcare pentru clienţi, 
după cum urmează:●● un loc de parcare la 
200 mp suprafaţa desfăşurata a construcţiei 
pentru unităţi de până la 400 mp;●● un loc de 
parcare la 100 mp suprafaţa desfăşurata a 
construcţiei pentru unităţi de 400-600 mp;●● 
un loc de parcare la 50 mp suprafaţa 
desfăşurata a construcţiei pentru complexuri 
comerciale de 600-2.000 mp;●● un loc de 
parcare la 40 mp suprafaţa desfăşurata a 
construcţiei pentru complexuri comerciale de 
peste 2.000 mp. 

- Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc 
de parcare la 5-10 locuri la masa. 

- La acestea se vor adauga spaţiile de parcare 
sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi 
amplasate independent de parcajele clienţilor. 

Construcţii	de	cult	 numărul spaţiilor de parcare va fi stabilit în 
funcţie de obiectiv, avându-se în vedere un 
minim de 5 locuri de parcare 

Construcţii	de	cultura	

Săli de expoziție, muzee 

câte un loc de parcare la 50 mp spaţiu de 
expunere; 

Construcţii	de	cultura	

Biblioteci, Cluburi, Săli de reuniune, Cazinouri, 
Case de cultura, Centre şi complexe cultural, 
Cinematografe, Teatre dramatice, de comedie, 
de revista, opera, operetă, de păpuşi, Săli 
polivalente, Circ 

un loc la 10-20 de locuri în sală. 

Construcţii	de	învăţământ	 3-4 locuri de parcare la 12 cadre didactice 

Pentru învăţământul universitar, se va 
adauga, în funcţie de capacitatea construcţiei, 
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un număr de 1-3 locuri de parcare pentru 
autocare. 

- Pentru sedii ale taberelor şcolare se vor 
prevedea locuri de parcare pentru autocare, 
conform capacităţii de cazare 

Construcţii	de	sănătate		

Spital clinic universitar 

Spital general (judeţean, orăşenesc, comunal, 
cuplat sau nu cu dispensar policlinic) 

Spital de specialitate (maternitate, pediatrie, 
contagioşi, oncologie, urgenţă, reumatologie, 
clinici particulare) 

Asistenţa de specialitate (boli cronice, 
handicapaţi, recuperări funcţionale, centre 
psihiatrice) 

Dispensar policlinic [(gr. 1, 2, 3) 600, 1.200, 
2.400 consultaţii/zi] 

Dispensar urban (cu 2-4 circumscripţii 
independente sau cuplate cu staţionar, casa de 
naşteri, farmacie) 

Dispensar rural (cu 2-4 circumscripţii 
independente sau cuplate cu staţionar, casa de 
naşteri, farmacie) 

câte un loc de parcare la 4 persoane angajate, 
cu un spor de 10%; 

- Parcajele pot fi amplasate diferenţiat pentru 
personal, pacienţi şi vizitatori, caz în care cele 
pentru personal şi pacienţi vor fi amplasate 
adiacent drumului public 

Construcţii	de	sănătate		

Alte unităţi (centre de recoltare sânge, 
medicina preventivă, staţii de salvare, 
farmacii) 

Creşe şi creşe speciale pentru copii (cu 1, 2 ..., 
n grupe) 

Leagăn de copii 

câte un loc de parcare la 10 persoane angajate.

- Parcajele pot fi amplasate diferenţiat pentru 
personal, pacienţi şi vizitatori, caz în care cele 
pentru personal şi pacienţi vor fi amplasate 
adiacent drumului public 

Construcţii	şi	amenajări	sportive.	

Complexuri sportive 

Săli de antrenament pentru diferite 

un loc de parcare la 5-20 de locuri 

se va adauga, în funcţie de capacitatea 
construcţiei, un număr de 1-3 locuri de 
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sporturiAmplasament: în zone verzi, 
nepoluate, şi pe cât posibil în vecinătatea unor 
cursuri sau oglinzi de apa 

Săli de competiţii sportive (specializate sau 
polivalente) 

parcare pentru autocare. 

Construcţii	şi	amenajări	sportive.	

Stadioane  

Patinoare artificialeAmplasament: de 
preferinţa în zonele rezidenţiale sau în 
vecinătatea complexurilor sportive şi de 
agreement 

Poligoane pentru tir 

PopicăriiAmplasament: în zone nepoluate, 
bogat plantate, şi pe cât posibil în vecinătatea 
unor cursuri sau oglinzi de apa. 

un loc de parcare la 30 de persoane 

se va adauga, în funcţie de capacitatea 
construcţiei, un număr de 1-3 locuri de 
parcare pentru autocare. 

Construcţii	de	agrement	

Locuri de joaca pentru copii 

Parcuri 

Scuaruri 

câte un loc de parcare pentru 10-30 de 
persoane. 

Pentru cluburi va fi prevăzut câte un loc de 
parcare la 3-10 membri ai clubului. 

Construcţii	de	turism	

Hotel *-***** , Hotel-apartament *-*****, 
Motel *-**, Vile **-*****, Bungalouri *-***, 
Cabane categoria *-***, Campinguri *-****, Sate 
de vacanta **-*** 

1-4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare. 

Pentru moteluri se vor asigura 4-10 locuri de 
parcare la 10 locuri de cazare 

Construcţii	de	locuinţe	 câte un loc de parcare la 1-5 locuinţe 
unifamiliale cu lot propriu; 

câte un loc de parcare la 1-3 apartamente 
pentru locuinţe semicolective cu acces 
propriu şi lot folosit în comun; 

câte un loc de parcare la 2-10 apartamente în 
locuinţe colective cu acces şi lot în comun. 

- Din totalul locurilor de parcare pentru 
locuinţele individuale vor fi prevăzute garaje 
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în procent de 60-100%. 

	

Pentru	construcţii	ce	înglobează	spaţii	cu	diferite	destinaţii,	pentru	care	există	norme	
diferite	de	dimensionare	a	parcajelor,	vor	fi	luate	în	considerare	cele	care	prevăd	un	
număr	mai	mare	de	locuri	de	parcare.  

 

Pentru structuri de primire turistică se va asigura numărul minim de locuri de parcare după 
cum urmează: 

Structură	primire	turistică	 nr.	minim	locuri	de	parcare	

Hotel	de	5/	4/	3/	2	stele	 Parcaj auto în folosința structurii de primire cu un 
număr minim de 50%/ 40%/ 20%/ 20% din numărul 
camerelor7 

Hoteluri	–	apartament	de	4/	4/	3/	2	
stele	

Parcaj auto în folosința structurii de primire cu un 
număr minim de 50%/ 40%/ 40%/ 30% din numărul 
camerelor8 

Moteluri	de	3/	2	/1	stele	 Parcaj auto în folosința structurii de primire cu un 
număr minim de 100% din numărul camerelor 

Hosteluri	 Parcare pentru biciclete 

Cabane	turistice	 Parcaj la unitățile cu acces auto 

Vilele/	Bungalourile	 Parcare auto pentru minim 30% din numărul locurilor 
de cazare 

Pensiuni	turistice	și	agroturistice	 Parcare proprie 

Pentru construcțiile de turism se apică norma de parcare care prevede un număr mai mare de 
locuri de parcare.  
                                                             

7 În cazul structurilor de primire turistice clasificate şi construite anterior intrării în vigoare a 
.M.I.M.M.C.T.P.L. nr. 636/12.05.2008,  numărul locurilor de parcare necesar se reduce cu 50% 

8 În cazul structurilor de primire turistice clasificate şi construite anterior intrării în vigoare a 
.M.I.M.M.C.T.P.L. nr. 636/12.05.2008,  numărul locurilor de parcare necesar se reduce cu 50% 
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ARTICOLUL	10	‐	ÎNĂLŢIMEA	MAXIMĂ	ADMISIBILĂ	A	CLĂDIRILOR.	

Zona	functionala	 RH	(nr.	
Niveluri)	

POT	(%)	 CUT	mp	ADC/	
mp	teren	

ZONA	DE	AGREMENT‐	TURISM	

At1	‐	zona de agrement- turism*	 P	 40	 0.5	

At2	- zona de agrement	 P+terasa	
circulabila

50	(70%	
pentru	
extinderi)

1.0	

At3	- zona de agrement/ vacant	 P+1	 30	 0.6	

At4	- zona de agrement	 P+1/	
terasa	
circulabila

50	 1.0	

*Cu	excepția	 instalațiilor	 și	 construcțiilor	de	 tip	 circ,	amenajri	pentru	agrement	 (parc	
distracții)	și	pentru	concerte	(scene	etc.)	

- Pentru funcțiunile existente care depășesc regimul de inălțime admis, se 
menține regimul de înălțime existent 

	

ARTICOLUL	11	‐	ASPECTUL	EXTERIOR	AL	CLĂDIRILOR	

- aspectul clădirilor va ţine seama de caracterul specific al zonei şi de arhitectura 
clădirilor din vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate; 

- construcţiile trebuie să contribuie la armonia mediului lor, prin proporţii corecte ale 
volumului şi elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate şi prin alegerea 
culorilor folosite pentru înfrumuseţarea lor; 

- se	va	asigura	o	tratare	similară	a	tuturor	faţadelor	aceleiaşi	clădiri; 

- se va acorda atenţie modului de tratare a acoperişurilor sau teraselor;  

- se interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadecvată a 
reclamelor pe plinurile faţadelor, parapete, balcoane etc. 
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- cu excepţia construcţiilor şi instalaţiilor necesare serviciilor publice sau de interes 
colectiv şi a lucrărilor tehnice necesare funcţionării serviciilor publice sau de interes 
colectiv, acoperirea cu ţiglă de culoare maro, grena, brun-roşcată este obligatorie; 
acoperişurile pot fi realizate în sistem mixt, în pantă şi în terasă cu condiţia de a se 
utiliza acoperirea cu ţiglă;  

- sunt admise soluții de tip ţiglă metalică cu condiția păstrării culorilor menționate în 
prezentul articol; 

- aparatele de aer condiţionat, de ventilaţie, antenele de televizor precum şi antenele 
parabolice aparente aplicate pe faţadă sunt interzise; 

- nu sunt admise culorile stridente pentru finisajele exterioare ale clădirilor (roz, roşu, 
mov, portocaliu, galben, verde crud, turcoaz, bleu, violet, kaki, vernil, cyclam şi tonuri 
intermediare ale acestor culori ); 

- nu sunt admise soluţii de învelire care promovează accente verticale nejustificate tip 
minaretă, turn, etc.; 

- nu sunt admise intervenţii de orice natură pe fondul construit existent care sunt 
incompatibile cu actualul regulament;  

- următoarele materiale sunt strict interzise: tablă, plăci din azbociment, pereţi tip 
cortină, panouri tip sandwich, alucobond.  

- Se vor utiliza materiale specifice zonei: lemn, vopsele lavabile în tonuri şi nuanţe de 
culori calde, pastelate, nestridente (exemplu: alb, crem etc.); 

- tâmplăria ferestrelor se va finisa în aceeşi culoare cu structura vizibilă a şarpantei; 

	

Se	 vor	 respecta	 caracteristicile	 arhitecturale	 dobrogene,	 se	 vor	 utiliza	 învelitorile	
ceramice	și	culoarea	tencuielilor	exterioare	tradițională‐	alb.		

	

ARTICOLUL	12	‐	CONDIŢII	DE	ECHIPARE	EDILITARĂ.	

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice; 

- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii competente 
care administrează resursele de apă; 

- dată fiind intensitatea circulaţiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea 
pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea 
gheţii; 

- este interzisă deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietăţile 
învecinate; 
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- se va asigura în mod special captarea şi evacuarea rapidă apelor meteorice în reţeaua 
de canalizare;  

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi 
dispunerea vizibilă a cablurilor CATV; 

- cu excepţia telecomunicaţiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneţi zăbreliţi   
(tripozi uniţi cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau  
industriale. 

- asigurarea racordării la echipamentul public edilitar se va face pe cât posibil astfel 
încât reţelele şi a instalaţiile să nu afecteze percepţia spaţiului public; 

- lucrările de construcţii pentru realizarea/extinderea reţelelor edilitare în zona 
drumurilor publice situate în intravilanul localităţilor se execută în varianta de 
amplasare subterana.	Se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a 
echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de telecomunicaţii, 
alimentare cu apa, energie electrică, termoficare, transport in comun, 
automate pentru semnalizare rutieră şi altele de aceasta natură. Montarea 
acestor echipamente se va executa în varianta de amplasare subterană ori, 
dupa caz, în incinte sau în nişele construcţiilor, cu acordul prealabil al 
proprietarilor incintelor/construcţiilor;  

	

ARTICOLUL	13	‐		SPAŢII	LIBERE	ŞI	SPAŢII	PLANTATE.	

La realizarea oricaror obiective de investitii/ constructii pe raza orasului Mangalia se vor 
respecta prevederile HCJ nr152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a 
numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate 
pe teritoriul administrativ al judetului Constanta. 

Procentele prevazute reprezinta raportul dintre supraata aferenta spatiilor verzi si surpafata 
terenului detinuta de investitor/ beneficiar, suprafata de spatiu verde putand fi repartizata pe: 

 suprafata teren ramasa libera dupa realizarea cosntructiilor si parcariloraferente 

 suprafat fatadelor constructiilor 

 suprafata teraselor/ acoperisului. 

 

Detinatorii constructiilor existente vor lua masuri pentru a asigura suprafetele minime de 
spatii verzi, conform procentelor minimnale din tabelul urmato, respectand prevederile 
anterioare privind modalitat de calcul a acestora: 

Tip	zona	functionala/	constructie	 %	minim	spatii	verzi		
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Constructii	 comerciale (comert nealimentar, magazin 
general, supermagazin (supermarket), piata agroalimentara, 
comert alimentar, alimentatie publica, servicii, autoservice) 

spatii verzi cu rol decorativ si 
de protectie 50% 

Constructii	 de	 cultura (expozitii, muzee, biblitoeci cluburi, 
Sali de reuniune, cazinouri, case de cultura, centre si complexe 
culturale, cinematografe, teratre, Sali polivalente) 

spatii verzi cu rol decorativ si 
de protectie 30% 

Constructii	 si	 amenajari	 sportive (complexe sportive, 
stadioane, Sali de antrenament pentru diferite sporturi, Sali de 
competitii sportive, patinoare, poligoane de tir, popicarii) 

Spatii verzi si plantate, spatii 
de joc si de odihna 40% 

Constructii	de	turism (hotel, motel, pensiune, vila, bungalou, 
cabane, campinguri, sate de vacanta) 

Spatii verzi si plantate, spatii 
de joc si de odihna 50% 

Documentatiile de urbanism (PUZ, PUD) si Documentatiile tehnice (DTAC+DT) vor 
mentiona si evidentia in partile scrise si piesele desenate suprafetele de spatii verzi, functie 
de destinatia si functiunea constructiei/ investitie, dupa cum urmeaza: 

- in memoriu se va descrie in mod obligatoriu spatiul verde, mentionanad suprafata 
ocupata, modul de amenajare (gradina, perdea de protetie, gard viu, etc.), tipurile de plante, 
arbori, arbusti, pomi fructiferi, etc. existente si/ sau propuse, in functie de amplasament, 
inclusiv instalatia utilziata pentru intretinerea acestora; se vor monta instalatii automate 
pentru irigat. 

- in planul de situatie se va prezenta suprafata ocupata de spatii verzi. In plan se va 
prezenta modul de amenajare al spatiului verde, cu denumirea plantelor, modul de 
amenajare si amplasare al acestora (perete de protectie verde, gard viu, amenajare gradina 
unde sa se regaseasca plante care sa acopere cele 4 anotimpuri), inclusiv instalatia utilizata 
pentru intretinerea acestora; se vor monta instalatii automate pentru irigat. 

- pe fatadele cosntructiilor se vor evidentia in mod obligatoriu, suprafetele de spatii verzi 
(jardiniere/ ghivece) in functie de destinatia constructiei/ investitiei 

- se pot amenaja spatii verzi si pe acoperisurile constructiilor, mentionanad suprafata 
ocupata, modul de amenajare si tipurile de plante in functie de destintia si functiunea 
constructiei/ investitiei, inclusiv instalatia utilizata pentru intretinerea acestora; se vor 
monta automate pentru irigat. 

Modul de amplasare al plantelor: 

- se vor preveea obligatoriu arbori pe aliniamentul fatadelor principale 

- pe laturile expuse preponderent vantului (N/E, S/V) se va realiza un perete de protectie 
verde, inlocuind a alegere gardul sau dublandu-l spre interior 
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in interiorul curtilor se va prevedea o aleta de plante, corelate cu cele 4 anotimpuri 

     - pe fatadele cladirilor vor fi amplasate ghivece  

 

Tipurile	de	plante	propuse	pentru	amenajarea	spatiilor	verzi	in	conformitate	cu	HCJ	
nr152/2013	 privind	 stabilirea	 suprafetelor	minime	 de	 spatii	 verzi	 si	 a	numarului	
minim	de	arbusti,	arbori,	plante	decorative	si	 flori	aferente	constructiilor	realizate	
pe	teritoriul	administrativ	al	judetului	Constanta	sunt	detaliate	in	ANEXA.	

- curţile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative, elemente de 
mobilier urban, plantaţii  decorative, inclusiv pe faţade; 

-  pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei se va evita 
impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese; 

- elementele fixe de mobilier urban din spaţiile accesibile publicului se vor subordona 
caracterului zonei, necesitând aceleaşi avize de specialitate ca şi construcţiile. 

- terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu 
gazon şi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;  

- parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare şi vor fi înconjurate 
cu un gard viu de 1,20 metri înălţime;  

 

ARTICOLUL	14	‐	ÎMPREJMUIRI.	

- gardurile spre stradă ale clădirilor retrase de la aliniament vor fi transparente, vor avea 
înălţimea de 2,00 metri, vor avea un soclu opac de circa 0.60 metri şi vor putea fi 
dublate de gard viu; gardurile dintre proprietăţi vor fi opace, transparente dublate cu 
gard viu sau exclusiv gard viu şi vor avea înălţimea maximă de 2,20 metri;  

- marcarea limitei proprietăţii în cazul parterelor cu funcţiuni accesibile publicului 
retrase de la aliniament se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, etc.; 

- nu sunt admise împrejmuiri din baluştrii sau elemente din beton prefabricate; 
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SECŢIUNEA	III:		POSIBILITĂŢI		MAXIME	DE	OCUPARE	ŞI	UTILIZARE	A	
TERENULUI.	

 

ARTICOLUL	15	‐		PROCENT	MAXIM	DE	OCUPARE	A	TERENULUI	(POT).	

ARTICOLUL	16	‐		COEFICIENT	MAXIM	DE	UTILIZARE	A	TERENULUI	(CUT).	

	

Zona	functionala	 RH	(nr.	
Niveluri)	

POT	(%)	 CUT	mp	ADC/	
mp	teren	

ZONA	DE	AGREMENT‐	TURISM	

At1	‐	zona de agrement- turism	 P	 40	 0.5	

At2	- zona de agrement	 P+terasa	
circulabila

50	(80%	
pentru	
extinderi)

0.5.	(0.8	pentru	
extinderi)	

At3	- zona de agrement/ vacant	 P+1	 30	 0.6	

At4	- zona de agrement	 P+1/	
terasa	
circulabila

50	 1.0	

	

- Pentru funcțiunile existente, în cazul în care P.O.T. și C.U.T. depășesc valorile 
maxim admise, se mențin indicatorii urbanistici existenți.  

	

	

	

	

	

	

	



 

II.6	ZONA	DE	ACTIVITĂŢI	PRODUCTIVE	‐		A			
	

GENERALITĂŢI:	CARACTERUL	ZONEI	

 

Pentru	monumentele	istorice,	zonele	construite	protejate,	siturile	arheologice	și	zonele	
de	protecție	ale	acestora	se	vor	aplica	reglementările	detaliate	 la	cap.I.7	din	prezentul	
Regulament	local	de	urbanism.		

Monumentele istorice, zonele construite protejate și zonele de protecție sunt identificate în 
cadrul Planșei nr. 03. Reglementări urbanistice și Planșei nr. 11. Monumente istorice. 

Monumentele istorice, siturile și complexele arheologice identificate pe teritoriul Mangaliei 
sunt delimitate în conformitate cu Raportul de evaluare teoretică întocmit de Complexul 
Cultural Callatis (2015).  

Siturile arheologice, monumentele arheologice si tumulii izolați sunt identificate în cadrul 
Planșei nr. 03. Reglementări urbanistice și Planșei nr. 11. Monumente istorice.  

 

Zona de activităţi productive se compune din următoarele subzone funcţionale: 

A1 –  subzona activităţilor predominant industriale cu regim de construire continuu sau 
 discontinuu; 

A2 –  subzona acitivtăților compuse predominant din industrie nepoluantă și servicii, zone 
 pretabile la conversii funcționale (zone agricole, de depozitare, de producție care sunt 
 dezafectate în prezent) cu regim de construire continuu sau discontinuu în construcții 
 de tip hală sau cu partiu; 

A3 –  subzona acitivtăților compuse predominant din industrie nepoluantă și unități 
 agricole; 

  

Subzonele	funcţionale	ale	zonei	de	A	sunt	delimitate	prin	următoarele	criterii:	

- funcţiunea dominantă; 

- regim maxim de înălţime; 

- necesităţile tehnologice ale activităţilor specifice; 

- configuraţia ţesutului urban: parcelar, tipologia fondului construit, raportarea la vecinătăţi 
etc. 

- relaţia cu vecinătatea; 
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SECŢIUNEA	I:	UTILIZARE		FUNCŢIONALĂ	ZONA		‐	A	‐	

	

Pentru	 toate	 parcurile	 şi	 platformele	 industriale	 noi,	 se	 va	 elabora	 PUZ	 pentru	
integrarea	 corectă	 a	 acestora	 în	 cadrul	 municipiului	 Mangalia	 din	 punct	 de	 vedere	
funcţional,	morfologic,	al	sistemului	de	circulaţii	rutiere	şi	pietonale,	etc.	

	

Pentru	 conversia	 funcţională	 a	 tuturor	 unităţilor	 agricole	 existente	 este	 necesară	
elaborarea	 unor	 Planuri	 Urbanistice	 Zonale	 pentru	 integrarea	 corectă	 a	 acestora	 în	
cadrul	municipiului	Mangalia	din	punct	de	vedere	 funcţional,	morfologic,	al	sistemului	
de	circulaţii	rutiere	şi	pietonale,	etc.	

	

Pentru	 construcţiile	 industriale	 vor	 fi	 prevăzute	 spaţii	 verzi	 şi	 aliniamente	 cu	 rol	 de	
protecţie,	în	funcţie	de	categoria	acestora,	dar	nu	mai	puţin	de	20%	din	suprafaţa	totală	
a	terenului.	În situația în care zonele industriale se învecinează cu alte zone funcționale, aceste 
plantații de protecții vor fi amplasate perimetral, astfel încât să fie diminuat efectul de 
incomodare generatd e acestea funcțiunilor învecinate. 	

	

ARTICOLUL	1	‐	UTILIZĂRI		ADMISE	

Sunt admise următoarele utilizări: 

A1	

- activităţi industriale productive şi de servicii, IMM desfăşurate în construcţii 
industriale mari şi mijlocii, distribuţia şi depozitarea bunurilor şi materialelor 
produse, cercetarea industrială care necesită suprafeţe mari de teren.  

- spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; 

- spaţii plantate; 

- unităţi de cazare pentru personalul care deserveşte unităţile industriale şi de servicii; 

- obiective tehnico-edilitare, inclusiv cele care promovează utilizarea energiei 
regenerabile: centrale eoliene, panouri fotovoltaice, pompe de căldură, instalaţii 
geotermale.  

- Parcaje 

- Spații verzi 
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A2	

- activităţi industriale productive şi de servicii, IMM desfăşurate în construcţii 
industriale mari şi mijlocii, distribuţia şi depozitarea bunurilor şi materialelor 
produse, cercetarea industrială care necesită suprafeţe mari de teren.  

- servicii pentru zona industrială, transporturi, depozitare comercială, servicii 
comerciale legate de transporturi  şi depozitare - în suprafaţă maximă de 3000 mp 
ADC (1500 mp S vânzare) parcaje la sol şi multietajate; 

- spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; 

- spaţii plantate; 

- terminale feroviare destinate aprovizionării şi preluării produselor brute şi finite ale 
activităţilor productive specifice; 

- staţii de alimentare cu carburanţi; 

- unităţi de cazare pentru personalul care deserveşte unităţile industriale şi de servicii; 

- obiective tehnico-edilitare, inclusiv cele care promovează utilizarea energiei 
regenerabile: centrale eoliene, panouri fotovoltaice, pompe de căldură, instalaţii 
geotermale.  

- Parcaje 

- Spații verzi 

- unităţi de alimentaţie publică; 

- servicii comerciale; 

A3	

- activităţi productive nepoluante desfăşurate în construcţii agro-industriale mari, 
distribuţia şi depozitarea bunurilor şi materialelor, cercetarea agro-industrială care 
necesită suprafeţe mari de teren. Cuprind suprafeţe de parcare pentru angajaţi, 
accese auto sigure şi suficient spaţiu pentru camioane – încărcat / descărcat şi 
manevre. În mod obişnuit sunt permise activităţile care necesită spaţii mari în jurul 
clădirilor şi care nu generează emisii poluante.; 

- sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, 
expertizare,  consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale; 

-  sunt admise activităţi productive din domenii de vârf, servicii conexe, cercetare – 
dezvoltare, formare profesională, transporturi, depozitare, expoziţii, facilităţi pentru 
angajaţi şi clienţi. 

- depozitare en-gros; 
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- comerţ cu amănuntul; 

- parcaje la sol şi multietajate; 

- spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;	

- spaţii plantate;	

- obiective tehnico-edilitare, inclusiv cele care promovează utilizarea energiei 
regenerabile: centrale eoliene, panouri fotovoltaice, pompe de căldură, instalaţii 
geotermale.  

- Parcaje 

- Spații verzi 

	

ARTICOLUL	2	‐	UTILIZĂRI		ADMISE	CU	CONDIŢIONĂRI	

A1+A2	

- locuinţe de serviciu destinate personalului de pază ale obiectivelor productive cu 
condiţia ca acestea să nu depăşească regimul maxim de înălţime de P+1E, POT=30%, 
CUT=0.6 şi parcela pe care urmează să fie amplasate să îndeplinească condiţiile de 
construibilitate precizate în cadrul capitolului II.2, Art. 4 din prezentul regulament; 

- terenurile cu accesibilitate la căile de circulaţie feroviară vor fi rezervate pentru 
unităţile productive mari de tip parc/platformă industrială; 

- se admit următoarele funcţiuni cu condiţia ca acestea să funcţioneze complementar 
cu activităţile productive dominante subzonelor funcţionale: 

1. birouri incluzând oricare din următoarele utilizări: 

a) birouri profesionale sau de afaceri; 

b) servicii pentru afaceri; 

c) instituţii financiare sau bancare; 

d) poştă şi telecomunicaţii 

2. activităţi productive şi servicii incluzând oricare din următoarele utilizări: 

a) producţie manufacturieră; 

b) birouri profesionale sau de afaceri fie ca utilizare principală, fie ca utilizare 
secundară; 

c) activităţi de cercetare - dezvoltare cu excepţia celor care utilizează substanţe 
explozive sau toxice conform prevederilor legale; 
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d) depozite şi complexe vânzări en-gros cu excepţia celor care utilizează substanţe 
explozive sau toxice conform prevederilor legale; 

depozite şi complexe vânzări en-detail numai pentru produse care nu pot fi transportate la 
domiciliu cu autoturismul propriu sau cu taxi. 

A3	

- 	în cazul încetării activităţilor agro-zootehnice, sunt obligatorii conversiile funcţionale 
către servicii şi activităţi industriale şi depozitare nepoluante; în aceste cazuri se vor 
întocmi Planuri Urbanistice Zonale pentru realaţionarea şi încadrarea corectă a 
subzonei cu vecinătatea şi cadrul municipiului Mangalia; 

- se admit dezvoltarea în fondul construit existent funcţiuni de insituţii publice şi 
servicii, în speţă centre culturale, biblioteci, mediateci, servicii de interes comunitar 
cu condiţia ca activităţile agro-zootehnice şi industriale, depozitare să înceteze 
complet; inserarea acestor funcţiuni se va face în urma unor planuri urbanistice 
zonale care vor stabili regulile de construibilitate în funcţie de Regulamentul Local de 
Urbanism prezent (vezi Cap. II.3 şi II.4 pentru condiţii de construibilitate a 
funcţiunilor noi inserate) 

	

ARTICOLUL	3	‐	UTILIZĂRI		INTERZISE	

A1+A2+A3	

Sunt interzise următoarele utilizări: 

- locuire individuală şi colectivă; 

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele 
vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice. 

- instituţii publice şi servicii de interes general: administraţie locală, instituţii de 
educaţie, creşe, grădiniţe, scoli generale etc., unităţi de cult, a spaţiilor destinate 
sportului şi agrementului; 

- se interzice amplasarea unităţilor funţionale care ar afecta funcţionarea activităţilor 
dominante ale subzonelor; 
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SECŢIUNEA	II:	CONDIŢII	DE	AMPLASARE,	ECHIPARE	ŞI	CONFIGURARE	A	
CLĂDIRILOR.	

ARTICOLUL	4	‐	CARACTERISTICI	ALE	PARCELELOR	(SUPRAFEŢE,	FORME,	
DIMENSIUNI).	

A1:	se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate: 

(1) - dimensiuni minime:	

Suprafaţa minimă a unei parcele pentru a putea fi construibilă cu funcţiunile admise în subzona 
A2 este de 2000 m, şi deschiderea minimă la stradă de 30 m. 

	

A2+A3: se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate: 

(1) - dimensiuni minime:	

Suprafaţa minimă a unei parcele pentru a putea fi construibilă cu funcţiunile admise în subzona 
A1 este de 3000 m, şi deschiderea minimă la stradă de 50 m. 

 

ARTICOLUL	5	‐	AMPLASAREA	CLĂDIRILOR	FAŢĂ	DE	ALINIAMENT.	

A1+A2+A3	

Racordarea aliniamentelor la intersecţiile străzilor se va face printr-o linie 
perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente, având lungimea de 12,0 metri pe 
străzile de categoria I–a şi a II-a şi de 5,0 metri pe cele de categoria a III-a. 

Retragerile de la aliniamente spre străzileperimetrale şi interioare, vor fi mai mari de :  

- 10,00 metri pe străzile de categoria I-a şi a II-a; 

- 6,00 metri pe străzile de categoria a III-a. 

 La intersecţia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe 
bisectoarea unghiului dintre străzi, având o lungime de minim 12.0 metri pe străzi de categoria 
I, a II-a şi de 6.0	metri pe străzi de categoria a III-a. 

	

ARTICOLUL	6	‐	AMPLASAREA	CLĂDIRILOR	FAŢĂ	DE	LIMITELE	LATERALE	ŞI	
POSTERIOARE	ALE	PARCELELOR.	

A1+A2+A3	

- clădirile pot fi alipite de construcţiile de pe parcelele alăturate cu funcţiuni similare, 
situate pe limita de proprietate, în cazul în care acestea nu prezintă incompatibilităţi 
(trepidaţii, risc tehnologic); 



 

 

 

154          

 

- în toate celelalte cazuri, clădirile se dispun izolat de limitele laterale ale parcelei la o 
distanţă egală cu jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 6.00 metri; 

- în toate cazurile retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi de minim 6.00 
metri; 

- în cazul clădirilor amplasate pe parcele situate către alte unităţi teritoriale de referinţă 
decât A1,	A2 sau	A3, se interzice amplasarea clădirilor pe limita parcelei către aceste alte 
zone; 

	

ARTICOLUL	7	‐	AMPLASAREA	CLĂDIRILOR	UNELE	FAŢĂ	DE	ALTELE	PE	
ACEEAŞI		PARCELĂ.	

A1+A2+A3	

- distanţa între clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea clădirii celei mai înalte, dar nu 
mai puţin de 6,00 metri; 

- distanţa de mai sus se poate reduce la jumătate dacă pe faţadele opuse nu sunt accese în 
clădire şi/sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se desfăşoară 
activităţi permanente; 

- în toate cazurile se va ţine seama de condiţiile de protecţie faţă de incendii şi de alte 
norme tehnice specifice. 

	

ARTICOLUL	8	‐	CIRCULAŢII	ŞI	ACCESE.	

A1+A2+A3	

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil dintr-o 
circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una 
din proprietăţile învecinate (pentru loturi obținute în urma unei dezmembrări). 

- pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pentru 
interventii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic 
greu; 

- accesele si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier 
urban si trebuie sa fie pastrate libere in permanenta; 

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice al 
persoanelor cu dificultăţi de deplasare; 

- se va amplifica circulaţia pietonală prin crearea pasajelor şi deschiderea curţilor 
cu funcţiuni atractive pentru pietoni. 
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- numărul şi configuraţia acceselor prevăzute în prezentul regulament se 
determină conform anexei nr. 4 a HGR nr. 525/1996. 

- Se va asigura obligatoriu, la toate curtile interioare neacoperite cu aria mai 
mare de 600 mp si inchise pe toate laturile cu constructii, situate la nivelul 
terenului sau al circulatiilor carosabile adiacente ori la o diferenta de nivel 
mai mica de 0,50m fata de aceste circulatii, accesul carosabil pentru 
autospecialele de interventie in caz de incendiu, cu gabarit de min, 3,80 m 
latime si 4,20 m inaltime 

Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstrucţionate prin mobilier urban 
şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă. 

	

ARTICOLUL	9	‐	STAŢIONAREA	AUTOVEHICULELOR.	

A1+A2+A3	

- staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii-reparaţii, cât şi în timpul 
funcţionării clădirilor se va face în afara drumurilor publice (inclusiv pe spaţiile verzi, 
alei şi circualţii pietonale aferente etc.), fiecare unitate având prevăzute în interiorul 
parcelei spaţii de circulaţie, încărcare şi întoarcere; 

- în	spaţiul	de	retragere	faţă	de	aliniament,	maxim	40%	din	teren	poate	fi	rezervat	
parcajelor	 cu	 condiţia	 înconjurării	 acestora	 cu	un	 gard	 viu	 având	 înălţimea	de	
minimum	1,20 m.	

- numar minim de locuri de parcare: 

Functiune	 nr.	minim	locuri	de	parcare	

Constructii administrative si de birouri  - minim 1 loc parcare/ 10-40 salariati si 1 loc 
suplimentar pentru microbuze 

- un spor de 10% pentru sediile de prefecturi, sediile 
de primarii, sediile de servicii descentralizate in 
teritoriu ale ministerelor si altor organe de specialitate 
ale administratiei publice centrale 

- atunci cand constructiile  cuprind Sali de conferinte si 
alte spatii destinate reuniunilor se vor prevedea 1-2 
locuri de parcare pentru autocare 

- 1 loc parcare/ 10-30 salariati si un spor de 20% 
pentru invitati pentru sediile de partid, sedii de 
sindicate, cute, fundatii, organizatii neguvernamentale, 
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Functiune	 nr.	minim	locuri	de	parcare	

asociatii, agentii, sedii de birouri 

Constructii de locuinte - 1 loc parcare/ 1-5 locuinte unifamiliale cu lot 
propriu 

- 1 loc parcare/ 2-10 apartamente pentru locuinte 
colective 

Constructii industriale - activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 10-100 m2, 
un loc de parcare la 25 m2;  

- activităţi desfăşurate pe o suprafaţă de 101-1.000 
m2, un loc de parcare la 150 m2;  

- activităţi desfăşurate pe o suprafaţă mai mare de 
1.000 m2, un loc de parcare la o suprafaţă de 100 m2.  

Pentru	construcţii	ce	 înglobează	 spaţii	cu	diferite	destinaţii,	pentru	care	există	norme	
diferite	de	dimensionare	 a	parcajelor,	vor	 fi	 luate	 în	 considerare	 cele	 care	prevăd	un	
număr	mai	mare	de	locuri	de	parcare.  

	

ARTICOLUL	10	‐	ÎNĂLŢIMEA	MAXIMĂ	ADMISIBILĂ	A	CLĂDIRILOR.	

A1+A2+A3	

Regimul	maxim	de	înălțime	este	P+2,	sunt	exceptate	instalatiile	tehnologice.	

- Pentru funcțiunile existente care depășesc regimul de inălțime admis, se 
menține regimul de înălțime existent 

	

ARTICOLUL	11	‐	ASPECTUL	EXTERIOR	AL	CLĂDIRILOR	

A1+A2+A3	

-  volumele construite vor fi simple şi  se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu 
vecinătăţile imediate; 

- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada 
principală; 

- tratarea acoperirii clădirilor va ţine seama de faptul că acestea se percep din clădirile 
mai înalte înconjurătoare, în special din cele cu funcţiuni publice; 
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ARTICOLUL	12	‐	CONDIŢII	DE	ECHIPARE	EDILITARĂ.	

A1+A2+A3	

-  toate clădirile vor fi racordate la reţelele publice edilitare; 

- se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din 
întreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor, din parcaje, circulaţii şi platforme exterioare; 

- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul  autorităţii 
competente care administrează resursele de apă. 

- se admit soluţii individuale de producere a energiei electrice din resurse 
regenerabile (energie solară, eoliană, geotermală, etc.), cu condiţia utilizării 
exclusive în regim local; 

	

ARTICOLUL	13	‐		SPAŢII	LIBERE	ŞI	SPAŢII	PLANTATE.	

Pentru	 construcţiile	 industriale	 vor	 fi	 prevăzute	 spaţii	 verzi	 şi	 aliniamente	 cu	 rol	 de	
protecţie,	în	funcţie	de	categoria	acestora,	dar	nu	mai	puţin	de	20%	din	suprafaţa	totală	
a	terenului.	În situația în care zonele industriale se învecinează cu alte zone funcționale, aceste 
plantații de protecții vor fi amplasate perimetral, astfel încât să fie diminuat efectul de 
incomodare generatd e acestea funcțiunilor învecinate. 	

La realizarea oricaror obiective de investitii/ constructii pe raza orasului Mangalia se vor 
respecta prevederile HCJ nr152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a 
numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate 
pe teritoriul administrativ al judetului Constanta. 

Procentele prevazute reprezinta raportul dintre supraata aferenta spatiilor verzi si surpafata 
terenului detinuta de investitor/ beneficiar, suprafata de spatiu verde putand fi repartizata pe: 

 suprafata teren ramasa libera dupa realizarea cosntructiilor si parcariloraferente 

 suprafat fatadelor constructiilor 

 suprafata teraselor/ acoperisului. 

 

Detinatorii constructiilor existente vor lua masuri pentru a asigura suprafetele minime de 
spatii verzi, conform procentelor minimnale din tabelul urmato, respectand prevederile 
anterioare privind modalitat de calcul a acestora: 

Tip	zona	functionala/	constructie	 %	minim	spatii	verzi		

Constructii	 administrative (sedii de 
prefectura, sedii de servicii descentralizate in 

spatii verzi cu rol decorativ si de protectie 
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teritoriu ale ministerelor si ale altor organe de 
specialitate ale administratiei publice centrale, 
sedii de primarii, sedii de partid, sedii de 
sindicate, culte, fundatii, organizatii 
neguvernamentale, asociatii, agentii, fonduri, 
sedii de birouri) 

50% 

Constructii	 financiar‐	 bancare (sedii de 
banci, sedii de soietati de asigurari) 

spatii verzi cu rol decorativ si de protectie 
60% 

Constructii	comerciale (comert nealimentar, 
magazin general, supermagazin 
(supermarket), piata agroalimentara, comert 
alimentar, alimentatie publica, servicii, 
autoservice) 

spatii verzi cu rol decorativ si de protectie 
50% 

Constructii	de	cult (lacase de cult, manastiri, 
schituri, cimitire) 

spatii verzi cu rol decorativ si de protectie 
40% 

Constructii	 de	 cultura (expozitii, muzee, 
biblitoeci cluburi, Sali de reuniune, cazinouri, 
case de cultura, centre si complexe culturale, 
cinematografe, teratre, Sali polivalente) 

spatii verzi cu rol decorativ si de protectie 
30% 

Constructii	 de	 invatamant (gradinite, scoli, 
licee, invatamant superior, crese) 

Spatii verzi si plantate, spatii de joc si de 
odihna 30% 

Constructii	si	amenajari	sportive (complexe 
sportive, stadioane, Sali de antrenament 
pentru diferite sporturi, Sali de competitii 
sportive, patinoare, poligoane de tir, popicarii)

Spatii verzi si plantate, spatii de joc si de 
odihna 40% 

Constructii	 de	 turism (hotel, motel, 
pensiune, vila, bungalou, cabane, campinguri, 
sate de vacanta) 

Spatii verzi si plantate, spatii de joc si de 
odihna 50% 

Constructii	industriale	 Spatii verzi si aliniamente cu rol de protectie 
in fucntie de tipul acestora 50% 

Blocuri	de	locuinte	 Spatii verzi si plantate in functie de tipul de 
locuire 30% 
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Constructii	de	loucinte	unifamiliale	 Spatii verzi si plantate in functie de tipul de 
locuire minim 5mp/ locuitor 

Constructii	 de	 sanatate (spital, centre de 
asistenta de specialitate, handicapati, 
recuperari functionale, centre psihiatrice, 
dispensar si alte untiati (centre de recoltare 
sange, medicina preventiva, statii de salvare, 
farmacii), crese, leagan de copii) 

Aliniamente simple sau duble cu rol de 
protectie si parcuri organiazte cu o suprafat 
de minim 15 mp/ persoana 

Documentatiile de urbanism (PUZ, PUD) si Documentatiile tehnice (DTAC+DT) vor 
mentiona si evidentia in partile scrise si piesele desenate suprafetele de spatii verzi, functie 
de destinatia si functiunea constructiei/ investitie, dupa cum urmeaza: 

- in memoriu se va descrie in mod obligatoriu spatiul verde, mentionanad suprafata 
ocupata, modul de amenajare (gradina, perdea de protetie, gard viu, etc.), tipurile de plante, 
arbori, arbusti, pomi fructiferi, etc. existente si/ sau propuse, in functie de amplasament, 
inclusiv instalatia utilziata pentru intretinerea acestora; se vor monta instalatii automate 
pentru irigat. 

- in planul de situatie se va prezenta suprafata ocupata de spatii verzi. In plan se va 
prezenta modul de amenajare al spatiului verde, cu denumirea plantelor, modul de 
amenajare si amplasare al acestora (perete de protectie verde, gard viu, amenajare gradina 
unde sa se regaseasca plante care sa acopere cele 4 anotimpuri), inclusiv instalatia utilizata 
pentru intretinerea acestora; se vor monta instalatii automate pentru irigat. 

- pe fatadele cosntructiilor se vor evidentia in mod obligatoriu, suprafetele de spatii verzi 
(jardiniere/ ghivece) in functie de destinatia constructiei/ investitiei 

- se pot amenaja spatii verzi si pe acoperisurile constructiilor, mentionanad suprafata 
ocupata, modul de amenajare si tipurile de plante in functie de destintia si functiunea 
constructiei/ investitiei, inclusiv instalatia utilizata pentru intretinerea acestora; se vor 
monta instalatii automate pentru irigat. 

Modul de amplasare al plantelor: 

- se vor preveea obligatoriu arbori pe aliniamentul fatadelor principale 

- pe laturile expuse preponderent vantului (N/E, S/V) se va realiza un perete de protectie 
verde, inlocuind a alegere gardul sau dublandu-l spre interior 

in interiorul curtilor se va prevedea o aleta de plante, corelate cu cele 4 anotimpuri 

     - pe fatadele cladirilor vor fi amplasate ghivece  
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Tipurile	de	plante	propuse	pentru	amenajarea	spatiilor	verzi	in	conformitate	cu	HCJ	
nr152/2013	 privind	 stabilirea	 suprafetelor	minime	 de	 spatii	 verzi	 si	 a	numarului	
minim	de	arbusti,	arbori,	plante	decorative	si	 flori	aferente	constructiilor	realizate	
pe	teritoriul	administrativ	al	judetului	Constanta	sunt	detaliate	in	ANEXA.	

- curţile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative, elemente de 
mobilier urban, plantaţii  decorative, inclusiv pe faţade; 

-  pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei se va evita 
impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese; 

- elementele fixe de mobilier urban din spaţiile accesibile publicului se vor subordona 
caracterului zonei, necesitând aceleaşi avize de specialitate ca şi construcţiile. 

- terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu 
gazon şi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;  

- parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare şi vor fi înconjurate 
cu un gard viu de 1,20 metri înălţime;  

 

ARTICOLUL	14	‐	ÎMPREJMUIRI.	

A1+A2+A3	

-  împrejmuirile spre stradă vor fi transparente, cu înălţimi de minim 2.00 metri din care 
un soclu de 0.60 m., şi vor fi dublate cu un gard viu. În cazul necesităţii unei protecţii 
suplimentare se vor dubla spre interior la 2.50 metri distanţă, cu un al doilea gard 
transparent de 2.50 m înălţime, între cele două garduri fiind plantaţi arbori şi arbuşti; 

- porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite staţionarea 
vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă, pentru a nu incomoda circulaţia 
pe drumurile publice; 

 

SECŢIUNEA	III:		POSIBILITĂŢI		MAXIME	DE	OCUPARE	ŞI	UTILIZARE	A	
TERENULUI.	

ARTICOLUL	15	‐		PROCENT	MAXIM	DE	OCUPARE	A	TERENULUI	(POT).	

POT maxim= 60% 

ARTICOLUL	16	‐		COEFICIENT	MAXIM	DE	UTILIZARE	A	TERENULUI	(CUT).	

CUT maxim= 1,8 mp ADC/ mp teren 

- Pentru funcțiunile existente, în cazul în care P.O.T. și C.U.T. depășesc valorile 
maxim admise, se mențin indicatorii urbanistici existenți.  
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II.7	ZONA	SPATIILOR	VERZI	‐		V			
 

GENERALITĂŢI:	CARACTERUL	ZONEI	

 

Pentru	monumentele	istorice,	zonele	construite	protejate,	siturile	arheologice	și	zonele	
de	protecție	ale	acestora	se	vor	aplica	reglementările	detaliate	 la	cap.I.7	din	prezentul	
Regulament	local	de	urbanism.		

Monumentele istorice, zonele construite protejate și zonele de protecție sunt identificate în 
cadrul Planșei nr. 03. Reglementări urbanistice și Planșei nr. 11. Monumente istorice. 

Monumentele istorice, siturile și complexele arheologice identificate pe teritoriul Mangaliei 
sunt delimitate în conformitate cu Raportul de evaluare teoretică întocmit de Complexul 
Cultural Callatis (2015).  

Siturile arheologice, monumentele arheologice si tumulii izolați sunt identificate în cadrul 
Planșei nr. 03. Reglementări urbanistice și Planșei nr. 11. Monumente istorice.  

 

Zona spaţiilor verzi se compune din următoarele subzone funcţionale: 

V1a		 ‐	zona spatiilor verzi amenajate, gradini publice, scuaruri si fasii plantate;	

V1b		 ‐	zona destinata amenajarilor sportive;	

V1c		 ‐	zona spatiilor verzi de agrement; 

V1d		 ‐	 zona spatiilor verzi si padurilor protejate; (Padurea Comorova, Padurea de stejari 
brumarii Neptun, Balta Mangalia, Balta Hergheliei) 

V2			 ‐	zona padurilor de agrement; 

V3			 ‐	zona spatiilor verzi cu destinatie tehnica; (culoare de protectie pentru infrastructura 
de comunicatie rutiera, feroviara, maritima, infrastructura de transport energetic, gaze, apa, 
canal etc.) 

V4‐	Terenuri aferente fermelor agricole 

Subzonele funcţionale ale zonei de V sunt delimitate prin următoarele criterii: 
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- funcţiunea dominantă; 

- elementele componente ale cadrul natural etc. 

- configuraţia spaţială al municipiului, elemente de compoziţie urbană şi morfologie; 

- relaţia cu vecinătatea; 

- apartenenţa la zone protejate; 

 

În	toate	zonele	de	tip	V	se	vor	menține	doar	construcțiile	existente	edificate	pe	bază	
de	autorizație	de	construire.	

 

SECŢIUNEA	I:	UTILIZARE		FUNCŢIONALĂ	ZONA		‐	V	‐	

ARTICOLUL	1	‐	UTILIZĂRI		ADMISE	

Sunt admise următoarele utilizări: 

V1a	

- spaţii plantate; 

- circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea 
spaţiilor plantate şi accesul la activităţile permise; 

- drumuri de halaj din care se asigură - prin dimensionare corespunzătoare -  
accesul direct din drumuri publice la lac pentru aprovizionarea cu apă a 
maşinilor de pompieri de tonaj ridicat; 

- mobilier urban, amenajări pentru sport,  joc şi odihnă; 

- construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale (spaţii pentru spectacole şi biblioteci 
în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activităţi  
sportive, alimentaţie publică şi comerţ; 

- adăposturi, grupuri sanitare, spaţii pentru administrare şi întreţinere; 

- parcaje complementare funcţiunilor specifice zonei V1a;  

-  căi de comunicație 

V1b	

- amenajări acoperite şi descoperite şi construcţii pentru practicarea activităţilor 
sportive, anexe complementare funcţiunii dominante; 

- circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea 
spaţiilor plantate şi accesul la activităţile permise; 
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- mobilier urban, amenajări pentru sport,  joc şi odihnă; 

- parcaje 

- căi de comunicație 

V1c	

- sunt admise construcţiile şi instalaţiile specifice conform proiectelor legal avizate; 

- sunt admise parcurile de distracţie, aqua parcuri, baze de agrement;  

- circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea 
spaţiilor plantate şi accesul la activităţile permise; 

- mobilier urban, amenajări pentru sport,  joc şi odihnă; 

- parcaje 

- căi de comunicație 

V1d+V2	

- 	conform normelor specifice în vigoare. 

- parcaje 

- căi de comunicație 

V3	

- 	conform legilor şi normelor în vigoare care se aplică elementelor generatoare ale 
zonelor de protecţie. 

- parcaje 

- căi de comunicație 

V4	

- dotări aferente fermelor agricole (sere, hambare, saivane, grajduri, instalații 
tehnologice etc.) 

- utilizare agricolă a terenurilor 

-  

ARTICOLUL	2	‐	UTILIZĂRI		ADMISE	CU	CONDIŢIONĂRI	

V1a		

-  se admit construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale (spaţii pentru 
spectacole şi biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu 
diferite tematici), activităţi  sportive, alimentaţie publică şi comerţ, limitate la 



 

 

 

164          

 

arealele deja existente conform proiectului iniţial şi care funcţionează în acest 
scop; 

- se admit noi clădiri pentru cultură, sport, recreere şi anexe, cu condiţia ca 
suprafaţa acestora însumată la suprafaţa construită existentă şi menţinută, la 
cea a circulaţiilor de toate categoriile şi a platformelor mineralizate, să nu 
depăşească 15% din suprafaţa totală a parcului. 

- clădirile şi amenajările pentru diferite activităţi din parcurile şi grădinile 
publice se admit cu condiţia de a nu avea separări fizice care să impună 
interdicţia liberei circulaţii. 

V1d+V2		

- se admite utilizarea pentru agrement cu condiţia ca prin dimensionarea şi 
configurarea spaţiilor libere fără vegetaţie înaltă să nu fie diminuat efectul de 
ameliorare a climatului local.		

V1a+V1b+V1c++V1d+V2+V3	

- pentru parcelele care sunt în zonele de protecţie a siturilor arheologice, sunt admise, 
până la cercetarea exhaustivă a perimetrului ce este delimitat ca sit arheologic şi 
descărcarea sa de sarcină arheologică, numai activităţi agricole care afectează solul 
pe o adâncime de maxim 25 cm;  

- de asemenea sunt admise amenajarea de circulaţii pietonale numai după 
identificarea unor trasee ce nu afectează siturile arheologice; 

V4- se admit construcții agricole și tehnologice	
 

ARTICOLUL	3	‐	UTILIZĂRI		INTERZISE	

V1a+	V1b+V1c+	V1d+V2+V3	

- interzic orice intervenţii care contravin legilor şi normelor în vigoare;	

- se interzic orice schimbări ale funcţiunilor spaţiilor verzi publice şi specializate; 

- se interzice conversia grupurilor sanitare în spaţii comerciale; 

- se interzice ocuparea malurilor între drumul de halaj şi oglinda de apă ca şi poziţionarea 
pe platforme flotante sau pe piloţi în interiorul oglinzii de apă a unor funcţiuni în absenţa 
unui P.U.Z. de ansamblu al amenajării peisagistice a malurilor; 

- se interzic orice improvizaţii ale colectării apelor uzate ale construcţiilor lacustre; 

- se interzice localizarea tonetelor şi tarabelor prin decuparea abuzivă a spaţiilor plantate 
adiacente trotuarelor, atât în interior, cât şi pe conturul exterior al spaţiilor verzi; 
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- se interzic orice amenajări care să atragă locuitorii în spaţiile de protecţie faţă de 
infrastructura tehnică reprezentată de circulaţii majore şi de reţele de transport a 
energiei electrice, petrolului şi gazelor; 

- se interzice diminuarea suprafeţelor împădurite, realizarea caselor de vacanţă, a 
locuinţelor permanente sau a oricăror construcţii care nu servesc funcţiunii  de pădure 
de agrement; 

- se interzice	tăierea arborilor fără autorizaţia autorităţii locale abilitate; 

	

SECŢIUNEA	II:	CONDIŢII	DE	AMPLASARE,	ECHIPARE	ŞI	CONFIGURARE	A	
CLĂDIRILOR.	

 

ARTICOLUL	4	‐	CARACTERISTICI	ALE	PARCELELOR	(SUPRAFEŢE,	FORME,	
DIMENSIUNI).	

	

V1a	+V1b+V1c+V1d+V2	+V4	

- fără precizări 

V3	

-  lăţimea zonei verzi de protecţie faţă de infrastructura de circulaţii şi reţele tehnice 
majore va respecta normele în vigoare. 

 

 

ARTICOLUL	5	‐	AMPLASAREA	CLĂDIRILOR	FAŢĂ	DE	ALINIAMENT.	

- fără precizări 

	

ARTICOLUL	6	‐	AMPLASAREA	CLĂDIRILOR	FAŢĂ	DE	LIMITELE	LATERALE	ŞI	
POSTERIOARE	ALE	PARCELELOR.	

- fără precizări 

	

ARTICOLUL	7	‐	AMPLASAREA	CLĂDIRILOR	UNELE	FAŢĂ	DE	ALTELE	PE	
ACEEAŞI		PARCELĂ.	

- fără precizări 
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ARTICOLUL	8	‐	CIRCULAŢII	ŞI	ACCESE.	

V1a	+V1b+V1c+V1d+V2+V3+V4	

- se va asigura accesul din circulaţiile publice ale aleilor ocazional carosabile 
(pentru  întreţinere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei 
principale. 

- se va asigura din drumul de halaj accesul direct la lac al maşinilor de pompieri.	

- autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati 
de acces la drumurile publice, direct sau prin peciale, conform destinatiei 
constructiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permita 
interventia mijloacelor de stingere a incendiilor, acestea vor fi dimensionate 
conform normelor pentru pecial greu. 

- în mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor fara indeplinirea 
conditiilor prevazute la alin. (1), cu avizul unitatii teritoriale de pompieri. 

- numarul si configuratia acceselor prevazute in prezentul regulament se 
determina conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996. 

- orice acces la drumurile publice se va face conform avizului si autorizatiei pecial 
de construire, eliberate de administratorul acestora. 

- Se va asigura obligatoriu, la toate curtile interioare neacoperite cu aria mai 
mare de 600 mp si inchise pe toate laturile cu constructii, situate la nivelul 
terenului sau al circulatiilor carosabile adiacente ori la o diferenta de nivel 
mai mica de 0,50m fata de aceste circulatii, accesul carosabil pentru 
autospecialele de interventie in caz de incendiu, cu gabarit de min, 3,80 m 
latime si 4,20 m inaltime 

- Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstrucţionate prin mobilier 
urban şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă. 

 

ARTICOLUL	9	–	STAŢIONAREA	AUTOVEHICULELOR.	

- parcajele se vor dimensiona şi dispune în afara circulaţiilor publice conform normelor 
specifice şi proiectelor de specialitate legal aprobate.  

- numar minim de locuri de parcare: 

Functiune	 nr.	Minim	locuri	de	parcare	

Constructii culturale - 1 loc parcare/ 50 mp spatiu expunere pentru 
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Functiune	 nr.	Minim	locuri	de	parcare	

expozitii, muzee 

- 1 loca parcare/ 10-20 locuri in sala pentru 
biblioteci, cluburi, Sali de reuniune, cazinouri, 
case de cultura, centre si complexe culturale, 
cinematografe, tatre dramatice, de comedie, de 
revista, opera, opereta, de papusi, Sali 
polivalente 

Constructii si amenajari sportive; 
Constructii de turism si agrement 

- 1 loc parcare/ 5-20 locuri pentru complexuri 
sportive, Sali de antrenament, Sali de competitiii 
sportive 

- 1 loc parcare/ 30 persoane pentru stadioane, 
patinoare, poligoane penru tir, popicarii 

- obligatoriu un numar de 1-3 locuri pentru autocare 

Pentru	construcţii	ce	 înglobează	 spaţii	cu	diferite	destinaţii,	pentru	care	există	norme	
diferite	de	dimensionare	 a	parcajelor,	vor	 fi	 luate	 în	 considerare	 cele	 care	prevăd	un	
număr	mai	mare	de	locuri	de	parcare.  

Pentru structuri de primire turistică se va asigura numărul minim de locuri de parcare după 
cum urmează: 

Structură	primire	turistică	 nr.	minim	locuri	de	parcare	

Hotel	de	5/	4/	3/	2	stele	 Parcaj auto în folosința structurii de primire cu un 
număr minim de 50%/ 40%/ 20%/ 20% din numărul 
camerelor9 

Hoteluri	–	apartament	de	4/	4/	3/	2	
stele	

Parcaj auto în folosința structurii de primire cu un 
număr minim de 50%/ 40%/ 40%/ 30% din numărul 
camerelor10 

                                                             

9 În cazul structurilor de primire turistice clasificate şi construite anterior intrării în vigoare a 
.M.I.M.M.C.T.P.L. nr. 636/12.05.2008,  numărul locurilor de parcare necesar se reduce cu 50% 

10 În cazul structurilor de primire turistice clasificate şi construite anterior intrării în vigoare a 
.M.I.M.M.C.T.P.L. nr. 636/12.05.2008,  numărul locurilor de parcare necesar se reduce cu 50% 
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Structură	primire	turistică	 nr.	minim	locuri	de	parcare	

Moteluri	de	3/	2	/1	stele	 Parcaj auto în folosința structurii de primire cu un 
număr minim de 100% din numărul camerelor 

Hosteluri	 Parcare pentru biciclete 

Cabane	turistice	 Parcaj la unitățile cu acces auto 

Vilele/	Bungalourile	 Parcare auto pentru minim 30% din numărul locurilor 
de cazare 

Pensiuni	turistice	și	agroturistice	 Parcare proprie 

Pentru construcțiile de turism se apică norma de parcare care prevede un număr mai mare de 
locuri de parcare.  

ARTICOLUL	10	‐	ÎNĂLŢIMEA	MAXIMĂ	ADMISIBILĂ	A	CLĂDIRILOR.	

Zona	functionala	 RH	(nr.	
Niveluri)	

V1a		 ‐	zona spatiilor verzi amenajate, gradini publice, scuaruri si fasii plantate;	 P+1	

V1b		 ‐	zona destinata amenajarilor sportive;	 P+4	

V1c		 ‐	zona spatiilor verzi de agrement; P+1	

V1d		 ‐	zona spatiilor verzi si padurilor protejate; (Padurea Comorova, Padurea 
de stejari brumarii Neptun, Balta Mangalia, Balta Hergheliei) 

‐	

V2			 ‐	zona padurilor de agrement; ‐	

V3			 ‐	 zona spatiilor verzi cu destinatie tehnica; (culoare de protectie pentru 
infrastructura de comunicatie rutiera, feroviara, maritima, infrastructura de 
transport energetic, gaze, apa, canal etc.) 

‐	

V4- terenuri aferente fermelor agricole	 P+1	

Sunt	exceptate	instalatiile.	

- Pentru funcțiunile existente care depășesc regimul de inălțime admis, se 
menține regimul de înălțime existent 
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ARTICOLUL	11	‐	ASPECTUL	EXTERIOR	AL	CLĂDIRILOR	

- aspectul exterior al clădirilor va fi integrat compoziţional cu caracterul cadrului natural 
existent; 

	

ARTICOLUL	12	‐	CONDIŢII	DE	ECHIPARE	EDILITARĂ.	

- Se vor asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă şi iluminat public 
conform cerinţelor funcţionale ale fiecărei categorii de spaţiu plantat în care este admis 
accesul publicului. 

- pentru iluminarea spaţiului public se vor folosi corpuri de iluminat cu destinaţie specială 
pentru fiecare tipologie de circulaţie (pietonală, rutieră, pentru mijloace alternative de 
transport: bicilete, role, segway, etc.) 

- asigurarea racordării la echipamentul public edilitar se va face pe cât posibil astfel încât 
reţelele şi a instalaţiile să nu afecteze percepţia spaţiului public; 

- toate reţelele edilitare vor fi îngropate, excepţie făcând reţelele care au cerinţe tehnice ce 
nu permit acest lucru;  

	

ARTICOLUL	13	‐		SPAŢII	LIBERE	ŞI	SPAŢII	PLANTATE.	

La realizarea oricaror obiective de investitii/ constructii pe raza orasului Mangalia se vor 
respecta prevederile HCJ nr152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a 
numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate 
pe teritoriul administrativ al judetului Constanta. 

Procentele prevazute reprezinta raportul dintre supraata aferenta spatiilor verzi si surpafata 
terenului detinuta de investitor/ beneficiar, suprafata de spatiu verde putand fi repartizata pe: 

 suprafata teren ramasa libera dupa realizarea cosntructiilor si parcariloraferente 

 suprafat fatadelor constructiilor 

 suprafata teraselor/ acoperisului. 

Detinatorii constructiilor existente vor lua masuri pentru a asigura suprafetele minime de 
spatii verzi, conform procentelor minimnale din tabelul urmato, respectand prevederile 
anterioare privind modalitat de calcul a acestora: 

Tip	zona	rotective/	constructie	 %	minim	spatii	verzi		

Constructii	 administrative (sedii de 
prefectura, sedii de servicii descentralizate in 
teritoriu ale ministerelor si ale altor organe de 

spatii verzi cu rol decorativ si de protectie 
50% 
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specialitate ale administratiei publice rotect, 
sedii de primarii, sedii de partid, sedii de 
sindicate, culte, fundatii, organizatii 
neguvernamentale, asociatii, agentii, fonduri, 
sedii de birouri) 

Constructii	comerciale (comert nealimentar, 
magazin general, supermagazin 
(supermarket), piata agroalimentara, comert 
alimentar, alimentatie publica, servicii, 
autoservice) 

spatii verzi cu rol decorativ si de protectie 
50% 

Constructii	de	cult (lacase de cult, manastiri, 
schituri, cimitire) 

spatii verzi cu rol decorativ si de protectie 
40% 

Constructii	 de	 cultura (expozitii, muzee, 
biblitoeci cluburi, Sali de reuniune, cazinouri, 
case de cultura, centre si complexe culturale, 
cinematografe, teratre, Sali polivalente) 

spatii verzi cu rol decorativ si de protectie 
30% 

Constructii	 de	 invatamant (gradinite, scoli, 
licee, invatamant superior, crese) 

Spatii verzi si plantate, spatii de joc si de 
odihna 30% 

Constructii	si	amenajari	sportive (complexe 
sportive, stadioane, Sali de antrenament 
pentru diferite sporturi, Sali de competitii 
sportive, patinoare, poligoane de tir, popicarii)

Spatii verzi si plantate, spatii de joc si de 
odihna 40% 

Constructii	 de	 turism (hotel, motel, 
pensiune, vila, bungalou, cabane, campinguri, 
sate de vacanta) 

Spatii verzi si plantate, spatii de joc si de 
odihna 50% 

Constructii	 de	 sanatate (spital, centre de 
asistenta de specialitate, handicapati, 
recuperari functionale, centre psihiatrice, 
dispensar si alte untiati (centre de recoltare 
sange, medicina preventiva, statii de salvare, 
farmacii), crese, leagan de copii) 

Aliniamente simple sau duble cu rol de 
rotective si parcuri organiazte cu o suprafat 
de minim 15 mp/ persoana 

Documentatiile de urbanism (PUZ, PUD) si Documentatiile tehnice (DTAC+DT) vor 
mentiona si evidentia in partile scrise si piesele desenate suprafetele de spatii verzi, functie 
de destinatia si functiunea constructiei/ investitie, dupa cum urmeaza: 
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- in memoriu se va descrie in mod obligatoriu spatiul verde, mentionanad suprafata 
ocupata, modul de amenajare (gradina, perdea de protetie, gard viu, etc.), tipurile de plante, 
arbori, arbusti, pomi fructiferi, etc. existente si/ sau propuse, in functie de amplasament, 
inclusiv instalatia utilziata pentru intretinerea acestora; se vor monta instalatii automate 
pentru irigat. 

- in planul de situatie se va prezenta suprafata ocupata de spatii verzi. In plan se va 
prezenta modul de amenajare al spatiului verde, cu denumirea plantelor, modul de 
amenajare si amplasare al acestora (perete de protectie verde, gard viu, amenajare gradina 
unde sa se regaseasca plante care sa acopere cele 4 anotimpuri), inclusiv instalatia utilizata 
pentru intretinerea acestora; se vor monta instalatii automate pentru irigat. 

- pe fatadele cosntructiilor se vor evidentia in mod obligatoriu, suprafetele de spatii verzi 
(jardiniere/ ghivece) in functie de destinatia constructiei/ investitiei 

- se pot amenaja spatii verzi si pe acoperisurile constructiilor, mentionanad suprafata 
ocupata, modul de amenajare si tipurile de plante in functie de destintia si functiunea 
constructiei/ investitiei, inclusiv instalatia utilizata pentru intretinerea acestora; se vor 
monta instalatii automate pentru irigat. 

Modul de amplasare al plantelor: 

- se vor preveea obligatoriu arbori pe aliniamentul fatadelor principale 

- pe laturile expuse preponderent vantului (N/E, S/V) se va realiza un perete de protectie 
verde, inlocuind a alegere gardul sau dublandu-l spre interior 

in interiorul curtilor se va prevedea o aleta de plante, corelate cu cele 4 anotimpuri 

     - pe fatadele cladirilor vor fi amplasate ghivece  

Tipurile	de	plante	propuse	pentru	amenajarea	spatiilor	verzi	in	conformitate	cu	HCJ	
nr152/2013	 privind	 stabilirea	 suprafetelor	minime	 de	 spatii	 verzi	 si	 a	numarului	
minim	de	arbusti,	arbori,	plante	decorative	si	 flori	aferente	constructiilor	realizate	
pe	teritoriul	administrativ	al	judetului	Constanta	sunt	detaliate	in	ANEXA.	

- curţile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative, elemente de 
mobilier urban, plantaţii  decorative, inclusiv pe faţade; 

-  pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei se va evita 
impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese; 

- elementele fixe de mobilier urban din spaţiile accesibile publicului se vor subordona 
caracterului zonei, necesitând aceleaşi avize de specialitate ca şi construcţiile. 

- terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu 
gazon şi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;  

- parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare şi vor fi înconjurate 
cu un gard viu de 1,20 metri înălţime;  
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ARTICOLUL	14	‐	ÎMPREJMUIRI.	

- împrejmuiri transparente de 2,00 metri înălţime din care un soclu opac de 0,60 metri 
dublate de gard viu. 

SECŢIUNEA	III:		POSIBILITĂŢI		MAXIME	DE	OCUPARE	ŞI	UTILIZARE	A	
TERENULUI.	

ARTICOLUL	15	‐		PROCENT	MAXIM	DE	OCUPARE	A	TERENULUI	(POT).	

ARTICOLUL	16	‐		COEFICIENT	MAXIM	DE	UTILIZARE	A	TERENULUI	(CUT).	

Zona	functionala	 RH	(nr.	
Niveluri)	

POT	(%)	 CUT	mp	ADC/	
mp	teren	

ZONA	SPATIILOR	VERZI	–	V	

V1		 ‐	zona spatiilor verzi amenajate, scuaruri publice, parcuri, agrement cu acces nelimitat;	

V1a		 ‐	zona spatiilor verzi amenajate, gradini 
publice, scuaruri si fasii plantate;	

P+1	 10	 0.3	

V1b		 ‐	zona destinata amenajarilor sportive;	 P+2	 30	 1,0	

V1c		 ‐	zona spatiilor verzi de agrement; P+1	 25	 0.5	

V1d		 ‐	zona spatiilor verzi si padurilor protejate; 
(Padurea Comorova, Padurea de stejari brumarii 
Neptun, Balta Mangalia, Balta Hergheliei) 

P	 10	 0,1	

V2			 ‐	zona padurilor de agrement; P	 10	 0,1	

V3			 ‐	zona spatiilor verzi cu destinatie tehnica; 
(culoare de protectie pentru infrastructura de 
comunicatie rutiera, feroviara, maritima, 
infrastructura de transport energetic, gaze, apa, 
canal etc.) 

P	 10	 0,1	

V4‐	terenuri	aferente	fermelor	agricole	 P+1	 10	 0.3	

Inaltime	maxima	cu	exceptia	instalatiilor.	

- Pentru funcțiunile existente, în cazul în care P.O.T. și C.U.T. depășesc valorile 
maxim admise, se mențin indicatorii urbanistici existenți.  
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II.8	ZONA	TRANSPORTURILOR	‐		T			
 

GENERALITĂŢI:	CARACTERUL	ZONEI	

 

Pentru	monumentele	istorice,	zonele	construite	protejate,	siturile	arheologice	și	zonele	
de	protecție	ale	acestora	se	vor	aplica	reglementările	detaliate	 la	cap.I.7	din	prezentul	
Regulament	local	de	urbanism.		

Monumentele istorice, zonele construite protejate și zonele de protecție sunt identificate în 
cadrul Planșei nr. 03. Reglementări urbanistice și Planșei nr. 11. Monumente istorice. 

Monumentele istorice, siturile și complexele arheologice identificate pe teritoriul Mangaliei 
sunt delimitate în conformitate cu Raportul de evaluare teoretică întocmit de Complexul 
Cultural Callatis (2015).  

Siturile arheologice, monumentele arheologice si tumulii izolați sunt identificate în cadrul 
Planșei nr. 03. Reglementări urbanistice și Planșei nr. 11. Monumente istorice.  

 

Zona transporturilor se compune din următoarele subzone funcţionale: 

T1a		 - zona transporturi rutiere; (parcuri auto, baze pentru transportul in comun, hale, 
depouri); 

T1b		 - zona parcaje auto supraterane; 

T2		 - zona transporturi feroviare 

T3		 - zona transporturi maritime 

 

Subzonele funcţionale ale zonei de T sunt delimitate prin următoarele criterii: 

- funcţiunea dominantă; 
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SECŢIUNEA	I:	UTILIZARE		FUNCŢIONALĂ	ZONA		‐	T	‐	

ARTICOLUL	1	‐	UTILIZĂRI		ADMISE	

Sunt admise următoarele utilizări: 

T1a	

- activităţi legate de transporturi la distanţă pe căi rutiere pentru călători şi mărfuri;	

- autogări şi alte construcţii şi amenajări pentru transportul de călători, precum şi 
serviciile anexe aferente;	

- semnalizări prin panouri şi luminoase conform normativelor şi legislaţiei în vigoare;	

- mobilier urban, corpuri de iluminat stradal specific profilului stradal şi a categoriilor de 
circulaţie cărora li se adresează, conform normativelor şi a legislaţiei în vigoare; 

- lucrări de protecţie	împotriva poluării (ziduri antifonice etc.). 

- amenajări pietonale, piste și stații pentru biciclete și alte mijloace de transport în comun; 

- spații plantate, plantații de aliniament, plantații de protecție 

T1b	

- amenajări și construcții subterane și supraterane pentru parcaje rutiere în regim public 
sau privat;	

- semnalizări prin panouri şi luminoase conform normativelor şi legislaţiei în vigoare;	

- mobilier urban, corpuri de iluminat stradal specific profilului stradal şi a categoriilor de 
circulaţie cărora li se adresează, conform normativelor şi a legislaţiei în vigoare; 

- lucrări de protecţie	împotriva poluării (ziduri antifonice etc.). 

- plantații de aliniament, de protecție; 

- chioșcuri, adăposturi pentru personalul aferent parcajelor; 

- sisteme de taxare, control și acces în aferente zonelor de parcaje; 

- învelitori pe structură ușoară; 

- amenajări pietonale, piste și stații pentru biciclete și alte mijloace de transport în comun; 

- spații plantate 

T2		

- staţii de călători, de mărfuri şi de triaj cu instalaţii, construcţii, depozite şi amenajări 
necesare funcţionării serviciilor feroviare; 

- servicii publice şi de interes general compatibile cu funcţionarea serviciilor feroviare; 
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- amenajări, lucrări de terasamente şi infrastructură, spaţii necesare funcţional şi pentru 
asigurarea	securităţii transportului feroviar; 

- lucrări de protecţie	 împotriva poluării (ziduri antifonice, perdele vegetale antipoluare 
etc.). 

- spații plantate, plantații de aliniament și de protecție 

T3		

- amenajări portuare specifice - docuri - instalații de semnalizare - zone de 
încarcare/descărcare și transport mărfuri - conform legislației legislației și normativelor 
în vigoare; 

- servicii publice şi de interes general compatibile cu funcţionarea serviciilor maritime; 

- amenajări, lucrări de terasamente şi infrastructură, spaţii necesare funcţional şi pentru 
asigurarea	securităţii transportului maritim; 

- lucrări de protecţie	 împotriva poluării (ziduri antifonice, perdele vegetale antipoluare 
etc.). 

- spații plantate, plantații de aliniament și de protecție 

- amenajări pietonale, piste și stații pentru biciclete și alte mijloace de transport în comun; 

 

ARTICOLUL	2	‐	UTILIZĂRI		ADMISE	CU	CONDIŢIONĂRI	

T1a+T1b+T2+T3	

- Spaţii verzi amenajate pe suprafeţele libere rezultate din modul de organizare                        
a incintelor, necesare îmbunătăţirii calităţii mediului şi aspectului peisagistic cu 
condiţia ca acestea să nu influenţeze circulaţia optimă în cadrul subzonei în care 
urmează a fi amplasate;	

- parcaje pentru salariaţi şi pentru călători.	

- pentru toate	 construcţiile, instalaţiile şi amenajările aferente se vor obţine avizele/ 
acordurile de protecţie specificate prin R.G.U. şi legislaţia în vigoare. 

- spaţiile de parcare se vor dimensiona  şi amplasa conform prevederilor din: 

- R.G.U. - art. 33 şi Anexa Nr. 5: 

- normativul pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în localităţi urbane – 
Indicativ P 132-93; 

- normativul pentru proiectarea, execuţia, exploatarea şi postutilizarea parcajelor 
etajate pentru autoturisme – indicativ NP 24 – 1997; 
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parcajele publice vor fi plantate şi înconjurate de gard viu de minim 1,20 m  
înălţime. 

T1a+T1b	

-   lucrările, construcţiile, amenajările amplasate în zonele de protecţie ale drumurilor    

            publice trebuie: 

- să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare şi surse de poluare (sisteme de 
transport gaze, ţiţei, produse petroliere, energie electrică şi alte lucrări de acelaşi gen); 

- să nu afecteze desfăşurarea optimă a circulaţiei (capacitate, fluenţă, siguranţă); 

- să respecte în extravilan următoarele distanţe minime  de protecţie de la axul drumului 
până la marginea exterioară a zonei drumului, funcţie de categoria acestuia: 

- autostrăzi - 50 m.; 

- drumuri naţionale - 22 m.; 

- drumuri judeţene -  20 m.;  

- drumuri comunale - 18 m.; 

- elementele căilor de comunicaţie în zona obiectivelor speciale să respecte legislaţia 
în vigoare (Ordin MLPAT, MApN, MI şi SRI din 1995 cu modificările şi completările 
ulterioare). 

T2	

- construcţiile şi amenajările amplasate în zona de protecţie a infrastructurii feroviare se vor 
autoriza numai cu avizul SN CFR SA şi a Ministerului Transporturilor– conform art. 20 din 
R.G.U.  modificat; 

- zona de protecţie a infrastructurii feroviare cuprinde terenurile limitrofe, indiferent de 
proprietar, cu lăţimea de 100 m măsurată de la limita zonei cadastrale CFR şi a zonei de 
siguranţă de 20 m marcată pe Planul de Propuneri şi Reglementări Urbanistice, situată de o 
parte şi de alta a căii ferate, precum şi terenurile destinate sau care servesc sub orice formă 
funcţionării acesteia; 

- depozitele şi anexele C.F. vor respecta măsurile şi normele admisibile de poluare şi 
de asigurare împotriva riscurilor de incendiu şi explozie; 
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ARTICOLUL	3	‐	UTILIZĂRI		INTERZISE	

T1a+T1b+T2+T3	

- 	se interzic orice utilizări care	afectează buna funcţionare	şi diminuează														posibilităţile 
ulterioare de modernizare sau extindere;  

- se interzic orice construcţii sau amenajări pe terenurile rezervate pentru: 

- lărgirea unor străzi sau realizarea străzilor propuse, lărgirea arterei de 
centură şi completarea traseului acesteia, realizarea sistemului de autostrăzi 
(de centură şi penetraţiile în municipiu); 

- modernizarea intersecţiilor; 

- realizarea pasajelor supra şi subterane; 

- realizarea spaţiilor de parcare; 

- modernizarea / realizarea traseelor de cale ferată şi a staţiilor C.F. aferente; 

- modernizarea /realizarea podurilor aferente căii ferate; 

- modernizarea /extinderea aeroporturilor existente; 

- se interzic pe terenurile vizibile din circulaţiile publice rutiere, feroviare şi aeriene (inclusiv 
în aria vizibilă la aterizare şi decolare): depozitări de materiale, piese sau utilaje degradate, 
amenajări de şantier abandonate, platforme cu suprafeţe deteriorate, construcţii degradate, 
terenuri lipsite de vegetaţie, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deşeuri 
etc.; 

- cuplarea clădirilor de locuit cu construcţii aferente circulaţiei rutiere sau feroviare; 

- amplasarea în incinta unităţilor de transporturi şi a garajelor publice a unor construcţii care 
prin natura activităţilor desfăşurate pot  produce poluare peste normele admisibile şi/sau 
prezintă risc de incendiu/explozie. 

T1a+T1b	

- în zona de siguranţă şi protecţie aferentă drumurilor şi autostrăzilor  este 	 interzisă  
autorizarea următoarelor lucrări: 

- construcţii permanente sau temporare altele decât cele care sunt desinate exclusiv 
managementului şi activităţilor specifice circulaţiilor rutiere, instalaţii, plantaţii sau 
amenajări care prin amplasare, configuraţie sau exploatare impietează asupra bunei 
desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului sau prezintă riscuri de accidente; 

- panouri independente de reclamă publicitară. 

- se interzice comercializarea en-detail a produselor care pot fi transportate la 
domiciliu	cu automobilul propriu sau cu taxi. 

T2			
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‐	 	 în zonele de siguranţă şi protecţie aferente infrastructurii feroviare publice este interzisă 
(conform OUG nr. 12/1998) autorizarea următoarelor lucrări: 

- construcţii, fie şi cu caracter temporar; 

- depozitarea de materiale sau înfiinţarea de plantaţii care împiedică vizibilitatea 
liniei sau a semnalelor feroviare; 

- orice lucrări care, prin natura lor, ar putea provoca alunecări de teren, surpări sau 
afectarea stabilităţii solului (inclusiv prin tăierea copacilor sau arbuştilor ori 
extragerea de materiale de construcţii) sau  modificarea echilibrului freatic; 

- depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanţe sau deşeuri care contravin 
normelor de protecţie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii 
feroviare.	

T3			

‐	 	 se interzic orice utilizări care	 afectează buna funcţionare	 şi diminuează	 posibilităţile 
ulterioare de modernizare sau extindere, conform legislației în vigoare; 		

	

SECŢIUNEA	II:	CONDIŢII	DE	AMPLASARE,	ECHIPARE	ŞI	CONFIGURARE	A	
CLĂDIRILOR.	

ARTICOLUL	4	‐	CARACTERISTICI	ALE	PARCELELOR	(SUPRAFEŢE,	FORME,	
DIMENSIUNI).	

T1a+T1b+T2+T3	

-	se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate: 

Subzona 
funcţională 

Dimensiune minimă a terenului 

 Suprafaţa mp. Front m. 

Înşiruit 150 8 

Cuplat 200 10 

Izolat 200 12 
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ARTICOLUL	5	‐	AMPLASAREA	CLĂDIRILOR	FAŢĂ	DE	ALINIAMENT.	

T1a+T1b+T2+T3	

- amplasarea clădirilor faţă de aliniament se va efectua în funcţie de caracterul străzii; 

- Construcţiile vor fi dispuse pe aliniament sau vor fi retrase de la aliniament, conform 
caracterului străzii, cu următoarele condiţii: 

- în cazul în care pe parcelele învecinate construcţiile sunt retrase de la aliniament se va 
respecta retragerea existentă; dacă retragerile sunt inegale se va respecta retragerea aflată la 
cea mai are distanță de stradă;   

- în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcţie retrasă de la aliniament, iar 
pe cealaltă latură cu o construcţie neviabilă iar caracterul străzii indică tendinţa clădirilor mai 
noi de a se retrage de la aliniament, noua clădire se va retrage de la aliniament cu 5.0 metri; 

- în suprafața dintre aliniere și aliniament se interzic construcțiile anexă de orice fel. 

 

ARTICOLUL	6	‐	AMPLASAREA	CLĂDIRILOR	FAŢĂ	DE	LIMITELE	LATERALE	ŞI	
POSTERIOARE	ALE	PARCELELOR.	

T1a+T1b+T2+T3	

- se va menţine situaţia actuală dominantă a regimului de construire, continuu sau 
discontinuu; 

- banda de construibilitate faţă de alinierea clădirilor va fi de maxim 15,0 metri, cu condiţia 
respectării distanţei de 2 metri faţă de limita posterioară; 

- în cazul fronturilor discontinue, 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 de la limita laterală a parcelei şi având pe faţada laterală 
ferestre ale unor încăperi principale, noua clădire se va alipi de calcanul existent numai 
cu acordul proprietarului vecin, iar faţă de limita opusă se va retrage la o distanţă egală 
cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 2,0 metri; 

- în cazul în care clădirea se învecinează pe ambele laturi cu clădiri existente retrase faţă 
de limitele parcelelor, se va dispune izolat şi se va retrage faţă de ambele limite laterale 
ale parcelei la o distanţă egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 2,0 metri în 
cazul fațadelor cu ferestre de vedere și/ sau balcoane,  sau 0,60 m în cazul fațadelor fără 
ferestre de vedere și/ sau balcoane.   

- se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta este şi linia de separaţie faţă de o 
clădire publică retrasă de la limita laterală a parcelei sau faţă de o cladire de cult; în 
aceste cazuri retragerea minimă va fi de 5,0 metri; 
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- clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă de cel puţin 
jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă, dar nu mai puţin de 2,0 metri. 

- se interzice construirea pe limita posterioară a parcelei, cu excepţia cazului în care există 
un calcan al unei clădiri principale, iar noua construcţie se limitează la acoperirea 
acestuia. 

- Este permisă deschiderea de ferestre de lumină, fără limită de distanță, dacă sunt astfel 
construite încât să împiedice vederea către lotul învecinat. 

	

ARTICOLUL	7	‐	AMPLASAREA	CLĂDIRILOR	UNELE	FAŢĂ	DE	ALTELE	PE	
ACEEAŞI		PARCELĂ.	

T1a+T1b+T2+T3	

- Clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea la cornişă a 
celei mai înalte dintre ele; distanţa se poate reduce la jumătate, dar nu mai puțin de 
2,0m, dacă pe faţadele opuse nu sunt accese în clădire şi/sau dacă nu sunt ferestre 
care să lumineze încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente; 

	

ARTICOLUL	8	‐	CIRCULAŢII	ŞI	ACCESE.	

T1a+T1b+T2+T3	

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil dintr-o 
circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una 
din proprietăţile învecinate (pentru loturi obținute în urma unei dezmembrări). 

- pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pentru 
interventii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu; 

- accesele si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier urban 
si trebuie sa fie pastrate libere in permanenta; 

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice al 
persoanelor cu dificultăţi de deplasare; 

- se va amplifica circulaţia pietonală prin crearea pasajelor şi deschiderea curţilor 
cu funcţiuni atractive pentru pietoni. 

- numărul şi configuraţia acceselor prevăzute în prezentul regulament se 
determină conform anexei nr. 4 a HGR nr. 525/1996. 

Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstrucţionate prin mobilier urban 
şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă. 
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ARTICOLUL	9	‐	STAŢIONAREA	AUTOVEHICULELOR.	

T1a+T1b+T2+T3	

- Autorizarea executarii constructiilor care prin destinatie necesita spatii de parcare se 
emite numai daca exista posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului public. 

- Pentru operaţiuni necesitând mai mult de 40 locuri de staţionare, cel puţin 60% vor fi 
realizate în garaj suprateran sau subteran. 

	 Normă	locuri	parcare	

Construcţii	administrative  a) câte un loc de parcare pentru 10-40 
salariaţi; 

b) locuri de parcare suplimentare celor 
rezultate conform lit. a), după cum urmează: 

– un spor de 10% pentru construcţiile 
cuprinse la pct. 1.1.1-1.1.7; 

– un spor de 30% pentru construcţiile 
cuprinse la pct. 1.1.7-1.1.10; 

– atunci când construcţiile cuprind săli de 
conferinţe şi alte spaţii destinate reuniunilor 
se vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru 
autocare. 

Construcţii	administrative  

Sedii de partid - sediul central,  Sedii de 
sindicate, culte, fundaţii, organizaţii 
neguvernamentale, asociaţii, agenţii, fonduri 
etc. 

Sedii de birouri  

câte un loc de parcare pentru 10-30 salariaţi 
plus un spor de 20% pentru invitaţi 

Construcţii	financiar‐bancare		 - Pentru toate categoriile de construcţii 
financiar-bancare vor fi prevăzute câte un loc 
de parcare la 20 de salariaţi şi un spor de 50% 
pentru clienţi. 

- În funcţie de destinaţia clădirii şi de 
amplasament, parcajele pentru salariaţi pot fi 
organizate împreună cu cele ale clienţilor, 
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adiacent drumului public 

Construcţii	comerciale	 . - Pentru construcţiile comerciale vor fi 
prevăzute locuri de parcare pentru clienţi, 
după cum urmează:●● un loc de parcare la 
200 mp suprafaţa desfăşurata a construcţiei 
pentru unităţi de până la 400 mp;●● un loc de 
parcare la 100 mp suprafaţa desfăşurata a 
construcţiei pentru unităţi de 400-600 mp;●● 
un loc de parcare la 50 mp suprafaţa 
desfăşurata a construcţiei pentru complexuri 
comerciale de 600-2.000 mp;●● un loc de 
parcare la 40 mp suprafaţa desfăşurata a 
construcţiei pentru complexuri comerciale de 
peste 2.000 mp. 

- Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc 
de parcare la 5-10 locuri la masa. 

- La acestea se vor adauga spaţiile de parcare 
sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi 
amplasate independent de parcajele clienţilor. 

Pentru	construcţii	ce	înglobează	spaţii	cu	diferite	destinaţii,	pentru	care	există	norme	
diferite	de	dimensionare	a	parcajelor,	vor	fi	luate	în	considerare	cele	care	prevăd	un	
număr	mai	mare	de	locuri	de	parcare.  

	

ARTICOLUL	10	‐	ÎNĂLŢIMEA	MAXIMĂ	ADMISIBILĂ	A	CLĂDIRILOR.	

T1a+T1b+T2+T3	

- Înălţime maximă de 7 m la cornişă, Regim maxim de înălţime P+1E; 

- Pentru funcțiunile existente care depășesc regimul de inălțime admis, se menține 
regimul de înălțime existent 

	

	

ARTICOLUL	11	‐	ASPECTUL	EXTERIOR	AL	CLĂDIRILOR	

T1a+T1b+T2+T3	

- aspectul exterior al clădirilor se va integra în specificul vecinătăţilor şi va fi conform 
reglementărilor existente în prezentul Regulament Local de Urbanism pentru fiecare 
subzonă funcţională  
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Se	 vor	 respecta	 caracteristicile	 arhitecturale	 dobrogene,	 se	 vor	 utiliza	 învelitorile	
ceramice	și	culoarea	tencuielilor	exterioare	tradițională‐	alb.		

	

ARTICOLUL	12	‐	CONDIŢII	DE	ECHIPARE	EDILITARĂ.	

T1a+T1b+T2+T3	

- Se vor asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă şi iluminat public 
pentru fiecare funcţiune adiacentă căilor de comunicaţie rutieră şi feroviară. 

- pentru iluminarea spaţiului public se vor folosi corpuri de iluminat cu destinaţie specială 
pentru fiecare tipologie de circulaţie (pietonală, rutieră, pentru mijloace alternative de 
transport: bicilete, role, segway, etc.) 

	

ARTICOLUL	13	‐		SPAŢII	LIBERE	ŞI	SPAŢII	PLANTATE.	

La realizarea oricaror obiective de investitii/ constructii pe raza orasului Mangalia se vor 
respecta prevederile HCJ nr152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a 
numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate 
pe teritoriul administrativ al judetului Constanta. 

Procentele prevazute reprezinta raportul dintre supraata aferenta spatiilor verzi si surpafata 
terenului detinuta de investitor/ beneficiar, suprafata de spatiu verde putand fi repartizata pe: 

 suprafata teren ramasa libera dupa realizarea cosntructiilor si parcariloraferente 

 suprafat fatadelor constructiilor 

 suprafata teraselor/ acoperisului. 

 

Detinatorii constructiilor existente vor lua masuri pentru a asigura suprafetele minime de 
spatii verzi, conform procentelor minimnale din tabelul urmato, respectand prevederile 
anterioare privind modalitat de calcul a acestora: 

Tip	zona	functionala/	constructie	 %	minim	spatii	verzi		

Constructii	 administrative (sedii de prefectura, sedii 
de servicii descentralizate in teritoriu ale ministerelor si 
ale altor organe de specialitate ale administratiei 
publice centrale, sedii de primarii, sedii de partid, sedii 
de sindicate, culte, fundatii, organizatii 
neguvernamentale, asociatii, agentii, fonduri, sedii de 
birouri) 

spatii verzi cu rol decorativ si de 
protectie 50% 
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Constructii	industriale	 Spatii verzi si aliniamente cu rol de 
protectie in fucntie de tipul 
acestora 50% 

Documentatiile de urbanism (PUZ, PUD) si Documentatiile tehnice (DTAC+DT) vor 
mentiona si evidentia in partile scrise si piesele desenate suprafetele de spatii verzi, functie 
de destinatia si functiunea constructiei/ investitie, dupa cum urmeaza: 

- in memoriu se va descrie in mod obligatoriu spatiul verde, mentionanad suprafata 
ocupata, modul de amenajare (gradina, perdea de protetie, gard viu, etc.), tipurile de plante, 
arbori, arbusti, pomi fructiferi, etc. existente si/ sau propuse, in functie de amplasament, 
inclusiv instalatia utilziata pentru intretinerea acestora; se vor monta instalatii automate 
pentru irigat. 

- in planul de situatie se va prezenta suprafata ocupata de spatii verzi. In plan se va 
prezenta modul de amenajare al spatiului verde, cu denumirea plantelor, modul de 
amenajare si amplasare al acestora (perete de protectie verde, gard viu, amenajare gradina 
unde sa se regaseasca plante care sa acopere cele 4 anotimpuri), inclusiv instalatia utilizata 
pentru intretinerea acestora; se vor monta instalatii automate pentru irigat. 

- pe fatadele cosntructiilor se vor evidentia in mod obligatoriu, suprafetele de spatii verzi 
(jardiniere/ ghivece) in functie de destinatia constructiei/ investitiei 

- se pot amenaja spatii verzi si pe acoperisurile constructiilor, mentionanad suprafata 
ocupata, modul de amenajare si tipurile de plante in functie de destintia si functiunea 
constructiei/ investitiei, inclusiv instalatia utilizata pentru intretinerea acestora; se vor 
monta instalatii automate pentru irigat. 

Modul de amplasare al plantelor: 

- se vor preveea obligatoriu arbori pe aliniamentul fatadelor principale 

- pe laturile expuse preponderent vantului (N/E, S/V) se va realiza un perete de protectie 
verde, inlocuind a alegere gardul sau dublandu-l spre interior 

in interiorul curtilor se va prevedea o aleta de plante, corelate cu cele 4 anotimpuri 

     - pe fatadele cladirilor vor fi amplasate ghivece  

Tipurile	de	plante	propuse	pentru	amenajarea	spatiilor	verzi	in	conformitate	cu	HCJ	
nr152/2013	 privind	 stabilirea	 suprafetelor	minime	 de	 spatii	 verzi	 si	 a	numarului	
minim	de	arbusti,	arbori,	plante	decorative	si	 flori	aferente	constructiilor	realizate	
pe	teritoriul	administrativ	al	judetului	Constanta	sunt	detaliate	in	ANEXA.	

- Orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulaţie publică va fi astfel amenajată încât să 
nu altereze aspectul general al localităţii. 
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- suprafeţele libere neocupate cu circulaţii, parcaje şi platforme funcţionale vor fi plantate cu un 
arbore la fiecare 100,00 mp si tratate peisagistic;  

‐ Se vor prevedea plantaţii înalte cu condiţia de a nu împiedica vizibilitatea liniilor şi a 
semnalelor CF în lungul limitelor incintelor care reprezintă totodată linii de separaţie faţă de 
alte subzone şi unităţi teritoriale de referinţă. 

	

ARTICOLUL	14	‐	ÎMPREJMUIRI.	

T1a+T1b+T2+T3	

- împrejmuirile vor fi conform reglementărilor existente în prezentul Regulament Local de 
Urbanism pentru fiecare subzonă funcţională (vezi Art. 14 al fiecărui capitol din R.L.U.) ;  

	

T2	

- zona căilor de comunicaţie feroviară vor fi delimitate de va fi îngrădită în intravilanul 
municipiului Mangalia conform normativelor şi legislaţiei în vigoare; 

- oriunde distanţa dintre calea ferată şi locuinţe este mai mică de 15 metri se vor realiza în 
loc de garduri, ziduri de protecţie antifonică de minim 4.0 metri înălţime. 

 

SECŢIUNEA	III:		POSIBILITĂŢI		MAXIME	DE	OCUPARE	ŞI	UTILIZARE	A	
TERENULUI.	

ARTICOLUL	15	‐		PROCENT	MAXIM	DE	OCUPARE	A	TERENULUI	(POT).	

POT maxim= 50% 

ARTICOLUL	16	‐		COEFICIENT	MAXIM	DE	UTILIZARE	A	TERENULUI	(CUT).	

CUT maxim= 1,0 mp ADC/ mp teren 

- Pentru funcțiunile existente, în cazul în care P.O.T. și C.U.T. depășesc valorile 
maxim admise, se mențin indicatorii urbanistici existenți.  
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II.9	ZONA	GOSPODĂRIILOR	COMUNALE	‐		G			
	

GENERALITĂŢI:	CARACTERUL	ZONEI	

 

Pentru	monumentele	istorice,	zonele	construite	protejate,	siturile	arheologice	și	zonele	
de	protecție	ale	acestora	se	vor	aplica	reglementările	detaliate	 la	cap.I.7	din	prezentul	
Regulament	local	de	urbanism.		

Monumentele istorice, zonele construite protejate și zonele de protecție sunt identificate în 
cadrul Planșei nr. 03. Reglementări urbanistice și Planșei nr. 11. Monumente istorice. 

Monumentele istorice, siturile și complexele arheologice identificate pe teritoriul Mangaliei 
sunt delimitate în conformitate cu Raportul de evaluare teoretică întocmit de Complexul 
Cultural Callatis (2015).  

Siturile arheologice, monumentele arheologice si tumulii izolați sunt identificate în cadrul 
Planșei nr. 03. Reglementări urbanistice și Planșei nr. 11. Monumente istorice.  

 

Zona gospodăriei comunale se compune din următoarele subzone funcţionale: 

G1  – subzona construcţiilor, instalaţiilor şi a amenajărilor pentru gospodărie comunală; 

G2  – subzona cimitirelor şi a amenajărilor aferente; 

 

Subzonele funcţionale ale zonei de G sunt delimitate prin următoarele criterii: 

- funcţiunea dominantă; 

- relaţia cu vecinătăţiile; 

- condiţii de amplasament în funcţie de normativele şi legislaţia în vigoare; 
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SECŢIUNEA	I:	UTILIZARE		FUNCŢIONALĂ	ZONA		‐	G	‐	

ARTICOLUL	1	‐	UTILIZĂRI		ADMISE	

Sunt admise următoarele utilizări: 

G1 

- construcţii, instalaţii şi amenajări pentru gospodăria comunală şi infrastructură edilitară: 

- birouri autonome;	

- incinte tehnice cu clădiri şi instalaţii pentru sistemul de alimentare cu apă, 
canalizare, alimentare cu energie electrică şi termică, transportul public urban, 
pieţe comerciale, salubritate, întreţinerea spaţiilor plantate 	

- echipamente tehnico- edilitare	

- spații plantate	

- parcaje	

G2		

- cimitire şi clădiri anexă: 

- cimitire; 

- capelă mortuară; 

- mausoleu - osuar; 

- circulaţii carosabile; 

- parcaje; 

- circulaţii pietonale; 

- plantaţii; 

- pavilion pentru administraţie, depozitare şi anexe sanitare. 

	

ARTICOLUL	2	‐	UTILIZĂRI		ADMISE	CU	CONDIŢIONĂRI	

G1+G2	

- se vor asigura normele tehnice şi de protecţie sanitară în vigoare; 

- pentru parcelele care sunt în zonele de protecţie a siturilor arheologice, sunt admise, până 
la cercetarea exhaustivă a perimetrului ce este delimitat ca sit arheologic şi descărcarea sa 
de sarcină arheologică, numai activităţi agricole care afectează solul pe o adâncime de 
maxim 25 cm;  
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- de asemenea sunt admise amenajarea de circulaţii pietonale numai după identificarea unor 
trasee ce nu afectează siturile arheologice; 

G2	

- se va asigura, conform normelor, o zonă de protecţie de 50.0 metri; 

- se va asigura pentru noile cimitire o suprafaţă brută de 10 mp pentru fiecare loc de 
veci care va include locul de veci propriu-zis, spaţiile plantate şi căile de circulaţie 
pietonale aferente; 

- sunt admise căi de circulaţie rutieră pentru uz nepermanent pentru asigurarea 
accesibilităţii către locurile de veci; 

	

ARTICOLUL	3	‐	UTILIZĂRI		INTERZISE	

G1 

pentru incintele situate în zone rezidenţiale se interzic orice activităţi care prezintă risc 
tehnologic şi produc poluare prin natura activităţii sau prin transporturile pe care le generează;	

	

G2	

- se interzice densificarea cimitirelor existente prin ocuparea aleilor şi distrugerea vegetaţiei 
din lungul acestora sau a celei perimetrale.	

	

SECŢIUNEA	II:	CONDIŢII	DE	AMPLASARE,	ECHIPARE	ŞI	CONFIGURARE	A	
CLĂDIRILOR.	

ARTICOLUL	4	‐	CARACTERISTICI	ALE	PARCELELOR	(SUPRAFEŢE,	FORME,	
DIMENSIUNI).	

G1	

- pentru diferite servicii şi birouri suprafaţa minimă a parcelei este de 400 mp. şi un    front	
la stradă de minim 15 metri. 

G2		

- Locurile de înmormântare  vor avea dimensiunile de  2,50x 1,20 m, cu intervale între 
acestea de 0,30 m, necesare pentru circulaţie şi îngrijirea locului. 

- Locurile pentru reînhumare osemintelor vor avea dimensiunile  de 0,50x0,50 m. 
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ARTICOLUL	5	‐	AMPLASAREA	CLĂDIRILOR	FAŢĂ	DE	ALINIAMENT.	

G1	

- amplasarea clădirilor faţă de aliniament se va efectua în funcţie de caracterul străzii; 

- Construcţiile vor fi dispuse pe aliniament sau vor fi retrase de la aliniament, conform 
caracterului străzii, cu următoarele condiţii: 

- în cazul în care pe parcelele învecinate construcţiile sunt retrase de la aliniament se va 
respecta retragerea existentă; dacă retragerile sunt inegale se va respecta retragerea aflată la 
cea mai are distanță de stradă;   

- în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcţie retrasă de la aliniament, iar 
pe cealaltă latură cu o construcţie neviabilă iar caracterul străzii indică tendinţa clădirilor mai 
noi de a se retrage de la aliniament, noua clădire se va retrage de la aliniament cu 5.0 metri; 

- în suprafața dintre aliniere și aliniament se interzic construcțiile anexă de orice fel. 

G2	 

- Intre morminte si gardul cimitirului se va asigura o zona libera de 3 m.  

 

ARTICOLUL	6	‐	AMPLASAREA	CLĂDIRILOR	FAŢĂ	DE	LIMITELE	LATERALE	ŞI	
POSTERIOARE	ALE	PARCELELOR.	

G1+G2	

- se va menţine situaţia actuală dominantă a regimului de construire, continuu sau 
discontinuu; 

- banda de construibilitate faţă de alinierea clădirilor va fi de maxim 15,0 metri, cu 
condiţia respectării distanţei de 2 metri faţă de limita posterioară; 

- în cazul fronturilor discontinue, 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 de la limita laterală a parcelei şi având pe 
faţada laterală ferestre ale unor încăperi principale, noua clădire se va alipi de 
calcanul existent numai cu acordul proprietarului vecin, iar faţă de limita opusă se va 
retrage la o distanţă egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 2,0 metri; 

- în cazul în care clădirea se învecinează pe ambele laturi cu clădiri existente retrase 
faţă de limitele parcelelor, se va dispune izolat şi se va retrage faţă de ambele limite 
laterale ale parcelei la o distanţă egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 
2,0 metri în cazul fațadelor cu ferestre de vedere și/ sau balcoane,  sau 0,60 m în cazul 
fațadelor fără ferestre de vedere și/ sau balcoane.   
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- se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta este şi linia de separaţie faţă 
de o clădire publică retrasă de la limita laterală a parcelei sau faţă de o cladire de cult; 
în aceste cazuri retragerea minimă va fi de 5,0 metri; 

- clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă de cel puţin 
jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă, dar nu mai puţin de 2,0 metri. 

- se interzice construirea pe limita posterioară a parcelei, cu excepţia cazului în care 
există un calcan al unei clădiri principale, iar noua construcţie se limitează la 
acoperirea acestuia. 

- Este permisă deschiderea de ferestre de lumină, fără limită de distanță, dacă sunt 
astfel construite încât să împiedice vederea către lotul învecinat. 

	

ARTICOLUL	7	‐	AMPLASAREA	CLĂDIRILOR	UNELE	FAŢĂ	DE	ALTELE	PE	
ACEEAŞI		PARCELĂ.	

G1+G2	

- Clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea la cornişă a 
celei mai înalte dintre ele; distanţa se poate reduce la jumătate, dar nu mai puțin de 
2,0m, dacă pe faţadele opuse nu sunt accese în clădire şi/sau dacă nu sunt ferestre 
care să lumineze încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente; 

	

ARTICOLUL	8	‐	CIRCULAŢII	ŞI	ACCESE.	

G1+G2	

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil dintr-o 
circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una 
din proprietăţile învecinate (pentru loturi obținute în urma unei dezmembrări). 

- pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pentru 
interventii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic 
greu; 

- accesele si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier 
urban si trebuie sa fie pastrate libere in permanenta; 

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice al 
persoanelor cu dificultăţi de deplasare; 

- se va amplifica circulaţia pietonală prin crearea pasajelor şi deschiderea curţilor 
cu funcţiuni atractive pentru pietoni. 
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- numărul şi configuraţia acceselor prevăzute în prezentul regulament se 
determină conform anexei nr. 4 a HGR nr. 525/1996. 

Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstrucţionate prin mobilier urban 
şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă. 

	

G2	

- se va asigura un procent de minim 15% pentru circulaţii rutiere şi pietonale pentru 
fiecare subzonă funcţională G2; 

 

ARTICOLUL	9	‐	STAŢIONAREA	AUTOVEHICULELOR.	

- staţionarea autovehiculelor pentru admiterea în incintă se va asigura în afara spaţiului 
circulaţiei publice si vor fi plantate cu minim un arbore la 4 locuri de parcare; 

- locurile de parcare vor fi asigurate în afara circulaţiilor publice; 

- în spaţiul de retragere de la aliniament din incinte se poate rezerva maxim 40% din teren 
pentru parcaje ale salariaţilor şi vizitatorilor. 

- numar minim de locuri de parcare: 

Functiune	 nr.	minim	locuri	de	parcare	

Constructii de cult minim 5 locuri parcare 

Pentru	construcţii	ce	 înglobează	 spaţii	cu	diferite	destinaţii,	pentru	care	există	norme	
diferite	de	dimensionare	 a	parcajelor,	vor	 fi	 luate	 în	 considerare	 cele	 care	prevăd	un	
număr	mai	mare	de	locuri	de	parcare.  

	

ARTICOLUL	10	‐	ÎNĂLŢIMEA	MAXIMĂ	ADMISIBILĂ	A	CLĂDIRILOR.	

G1	

înălţimea clădirilor nu va depăşi înălţimea maximă admisă în unităţile de referinţă adiacente, cu 
excepţia instalaţiilor şi a coşurilor; pentru clădirile de tip hală înălţime maximă de 10,00 metri, 
iar regimul maxim de înălţime va fi P+2E.	

G2  

- în cazul construcţiilor anexă, destinate personalului de mentenaţă şi administrare a 
cimitirelor, înălţimea maximă la cornişă a construcţiilor va fi de 9,00	m, iar regimul 
maxim de înălţime va fi P+1E. 
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- Pentru funcțiunile existente care depășesc regimul de inălțime admis, se menține 
regimul de înălțime existent 

	

ARTICOLUL	11	‐	ASPECTUL	EXTERIOR	AL	CLĂDIRILOR	

G1+G2	

- aspectul exterior al clădirilor se va integra în specificul vecinătăţilor şi va fi conform 
reglementărilor existente în prezentul Regulament Local de Urbanism pentru fiecare 
subzonă funcţională  

 

Se	 vor	 respecta	 caracteristicile	 arhitecturale	 dobrogene,	 se	 vor	 utiliza	 învelitorile	
ceramice	și	culoarea	tencuielilor	exterioare	tradițională‐	alb.		

	

ARTICOLUL	12	‐	CONDIŢII	DE	ECHIPARE	EDILITARĂ.	

G1	

- Se vor asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă, iluminat public, 
etc. pentru fiecare subzonă funcţională. 

G2	

- se va asigura un punct sanitar; 

- se va asigura un spaţiu de depozitare a florilor ofilite şi a altor deşeuri; 

- se va asigura colectarea şi evacuarea rapidă la reţeaua publică de canalizare a apelor 
meteorice.	

G1	+G2	

- lucrările de construcţii pentru realizarea/extinderea reţelelor edilitare în zona 
drumurilor publice situate în intravilanul localităţilor se execută în varianta de 
amplasare subterana. Se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a 
echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de telecomunicaţii, alimentare cu 
apa, energie electrică, termoficare, transport in comun, automate pentru semnalizare 
rutieră şi altele de aceasta natură. Montarea acestor echipamente se va executa în 
varianta de amplasare subterană ori, dupa caz, în incinte sau în nişele construcţiilor, cu 
acordul prealabil al proprietarilor incintelor/construcţiilor; 

	

ARTICOLUL	13	‐		SPAŢII	LIBERE	ŞI	SPAŢII	PLANTATE.	
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La realizarea oricaror obiective de investitii/ constructii pe raza orasului Mangalia se vor 
respecta prevederile HCJ nr152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a 
numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate 
pe teritoriul administrativ al judetului Constanta. 

Procentele prevazute reprezinta raportul dintre supraata aferenta spatiilor verzi si surpafata 
terenului detinuta de investitor/ beneficiar, suprafata de spatiu verde putand fi repartizata pe: 

 suprafata teren ramasa libera dupa realizarea cosntructiilor si parcariloraferente 

 suprafat fatadelor constructiilor 

 suprafata teraselor/ acoperisului. 

 

Detinatorii constructiilor existente vor lua masuri pentru a asigura suprafetele minime de 
spatii verzi, conform procentelor minimnale din tabelul urmato, respectand prevederile 
anterioare privind modalitat de calcul a acestora: 

Tip	zona	functionala/	constructie	 %	minim	spatii	verzi		

Constructii	 administrative (sedii de 
prefectura, sedii de servicii descentralizate in 
teritoriu ale ministerelor si ale altor organe de 
specialitate ale administratiei publice centrale, 
sedii de primarii, sedii de partid, sedii de 
sindicate, culte, fundatii, organizatii 
neguvernamentale, asociatii, agentii, fonduri, 
sedii de birouri) 

spatii verzi cu rol decorativ si de protectie 
50% 

Constructii	de	cult (lacase de cult, manastiri, 
schituri, cimitire) 

spatii verzi cu rol decorativ si de protectie 
40% 

Documentatiile de urbanism (PUZ, PUD) si Documentatiile tehnice (DTAC+DT) vor 
mentiona si evidentia in partile scrise si piesele desenate suprafetele de spatii verzi, functie 
de destinatia si functiunea constructiei/ investitie, dupa cum urmeaza: 

- in memoriu se va descrie in mod obligatoriu spatiul verde, mentionanad suprafata 
ocupata, modul de amenajare (gradina, perdea de protetie, gard viu, etc.), tipurile de plante, 
arbori, arbusti, pomi fructiferi, etc. existente si/ sau propuse, in functie de amplasament, 
inclusiv instalatia utilziata pentru intretinerea acestora; se vor monta instalatii automate 
pentru irigat. 

- in planul de situatie se va prezenta suprafata ocupata de spatii verzi. In plan se va 
prezenta modul de amenajare al spatiului verde, cu denumirea plantelor, modul de 
amenajare si amplasare al acestora (perete de protectie verde, gard viu, amenajare gradina 
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unde sa se regaseasca plante care sa acopere cele 4 anotimpuri), inclusiv instalatia utilizata 
pentru intretinerea acestora; se vor monta instalatii automate pentru irigat. 

- pe fatadele cosntructiilor se vor evidentia in mod obligatoriu, suprafetele de spatii verzi 
(jardiniere/ ghivece) in functie de destinatia constructiei/ investitiei 

- se pot amenaja spatii verzi si pe acoperisurile constructiilor, mentionanad suprafata 
ocupata, modul de amenajare si tipurile de plante in functie de destintia si functiunea 
constructiei/ investitiei, inclusiv instalatia utilizata pentru intretinerea acestora; se vor 
monta instalatii automate pentru irigat. 

Modul de amplasare al plantelor: 

- se vor preveea obligatoriu arbori pe aliniamentul fatadelor principale 

- pe laturile expuse preponderent vantului (N/E, S/V) se va realiza un perete de protectie 
verde, inlocuind a alegere gardul sau dublandu-l spre interior 

in interiorul curtilor se va prevedea o aleta de plante, corelate cu cele 4 anotimpuri 

     - pe fatadele cladirilor vor fi amplasate ghivece  

Tipurile	de	plante	propuse	pentru	amenajarea	spatiilor	verzi	in	conformitate	cu	HCJ	
nr152/2013	 privind	 stabilirea	 suprafetelor	minime	 de	 spatii	 verzi	 si	 a	numarului	
minim	de	arbusti,	arbori,	plante	decorative	si	 flori	aferente	constructiilor	realizate	
pe	teritoriul	administrativ	al	judetului	Constanta	sunt	detaliate	in	ANEXA.	

- curţile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative, elemente de 
mobilier urban, plantaţii  decorative, inclusiv pe faţade; 

-  pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei se va evita 
impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese; 

- elementele fixe de mobilier urban din spaţiile accesibile publicului se vor subordona 
caracterului zonei, necesitând aceleaşi avize de specialitate ca şi construcţiile. 

- terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu 
gazon şi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;  

- parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare şi vor fi înconjurate 
cu un gard viu de 1,20 metri înălţime;  

	

	

ARTICOLUL	14	‐	ÎMPREJMUIRI.	

G1 

- împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălţimi de minim 2.00	metri din care  
un soclu de 0.60 m., şi vor fi dublate cu gard viu; în cazul necesităţii unei protecţii    
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suplimentare se va dubla spre interior la 2.50	 metri distanţă cu un al doilea gard 
transparent de 2.50 metri înălţime, între cele două garduri fiind plantaţi arbori şi 
arbuşti; 

- în scopul de a nu incomoda circulaţia pe drumurile publice cu trafic intens şi cu 
transport în comun, porţile de intrare vor fi retrase faţă de aliniament pentru a permite 
staţionarea vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă. 

G2  

- împrejmuirile spre stradă vor fi semi-opace sau opace, vor fi tratate arhitectural în mod 
discret, potrivit funcţiunii, având înălţimi de maxim 2,00 metri;	

	

SECŢIUNEA	III:		POSIBILITĂŢI		MAXIME	DE	OCUPARE	ŞI	UTILIZARE	A	
TERENULUI.	

 

ARTICOLUL	15	‐		PROCENT	MAXIM	DE	OCUPARE	A	TERENULUI	(POT).	

ARTICOLUL	16	‐		COEFICIENT	MAXIM	DE	UTILIZARE	A	TERENULUI	(CUT).	

Zona	functionala	 RH	(nr.	
Niveluri)	

POT	(%)	 CUT	mp	ADC/	
mp	teren	

ZONA	GOSPODARIE	COMUNALA	‐	G	

G1		 - constructii, instalatii si amenajari 
aferente gospodariei comunale; (statii de 
epurare, statii de pompare, centrale termice 
etc.) 

P+2	 50	 1.5	

G2		 - cimitire si cladiri anexa; P+1	 50	 1.0	

- Pentru funcțiunile existente, în cazul în care P.O.T. și C.U.T. depășesc valorile 
maxim admise, se mențin indicatorii urbanistici existenți.  
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II.10	ZONA	CU	DESTINAŢIE	SPECIALĂ	‐		S			
 

GENERALITĂŢI:	CARACTERUL	ZONEI	

 

Pentru	monumentele	istorice,	zonele	construite	protejate,	siturile	arheologice	și	zonele	
de	protecție	ale	acestora	se	vor	aplica	reglementările	detaliate	 la	cap.I.7	din	prezentul	
Regulament	local	de	urbanism.			

Monumentele istorice, zonele construite protejate și zonele de protecție sunt identificate în 
cadrul Planșei nr. 03. Reglementări urbanistice și Planșei nr. 11. Monumente istorice. 

Monumentele istorice, siturile și complexele arheologice identificate pe teritoriul Mangaliei 
sunt delimitate în conformitate cu Raportul de evaluare teoretică întocmit de Complexul 
Cultural Callatis (2015).  

Siturile arheologice, monumentele arheologice si tumulii izolați sunt identificate în cadrul 
Planșei nr. 03. Reglementări urbanistice și Planșei nr. 11. Monumente istorice.  

 

Zona	cu	destinaţie	specială	se	compune	din	următoarele	subzone	funcţionale:	

S1	(TDS‐	MApN)	–	subzona	unităţilor	cu	destinaţie	specială	‐		unități	militare,	unități	de	
apărare	civilă,	unități	de	poliție	etc.;	

 

Ministerul Apărării Naționale are în administrare pe teritoriul administrativ al Municipiului 
Mangalia, imobilele nr. 1521 (1,61ha), 1302, 1373, 3481, 2439, 2294, 1308, 1669, 2749, 870, 
3512, 2440, 2745, 5079, 5080, 5274, 540, 2420, 1275, 3542, 2887, 1468, 2295, 2815, 2586, 
3033, 3034 Mangalia, în suprafață totală de 180.50 ha.  

Ministerul Afacerilor Interne are ca obiective pe teritoriul municipiului Mangalia sediile 
unităților de poliție, pompieri, jandarmi, poliția de frontieră și Hotelul Diana (stațiunea Saturn).	

	

S2 – subzona cu destinație specială - situri arheologice (condiții speciale de amenajare și 
construire în funcție de adâncimea intervențiilor 30-40 cm adâncime maximă); 

S3 – subzona cu destinație specială - zona rezidențială de protocol; 

Subzonele funcţionale ale zonei de S sunt delimitate prin următoarele criterii: 

- funcţiunea dominantă; 
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- relaţia cu vecinătăţiile; 

- condiţii de amplasament în funcţie de normativele şi legislaţia în vigoare; 

 

SECŢIUNEA	I:	UTILIZARE		FUNCŢIONALĂ	ZONA		‐	S	‐	

ARTICOLUL	1	‐	UTILIZĂRI		ADMISE	

S1(TDS‐	MApN)  

Ministerul Apărării Naționale are în administrare pe teritoriul administrativ al Municipiului 
Mangalia, imobilele nr. 1521 (1,61ha), 1302, 1373, 3481, 2439, 2294, 1308, 1669, 2749, 870, 
3512, 2440, 2745, 5079, 5080, 5274, 540, 2420, 1275, 3542, 2887, 1468, 2295, 2815, 2586, 
3033, 3034 Mangalia, în suprafață totală de 180.50 ha.  

Ministerul Afacerilor Interne are ca obiective pe teritoriul municipiului Mangalia sediile 
unităților de poliție, pompieri, jandarmi, poliția de frontieră și Hotelul Diana (stațiunea Saturn).	

	

S2- amenajări turistice și culturale, amenajări și intervenții de întreținere conform legislației 
specifice în vigoare 

- spații plantate 

- circulații pietonale 

- parcaje 

 Functiuni	 admise	 :	 în zonele rămase neconstruite, unde rezervaţia arheologică 
poate fi prezentată liber (după parcurgerea unui nou proces de restaurare – 
consolidare), trebuiesc interzise cu desăvârşire orice tip de construcţii sau 
amenajări, altele decât cele legate de conservarea sau valorificarea obiectivelor 
arheologice. 

 În zonele unde suprapunerea de locuire există, trebuie limitată la maxim 
posibilitatea degradării subsolului arheologic prin săparea de beciuri, subsoluri chiar 
canale tehnice, iar când acestea sunt imperios necesare, ele nu se vor face decât după 
cercetarea exhaustivă şi descărcarea de sarcină arheologică. 

 Functiuni	 interzise:	 activitati industriale si de depozitare, orice activitate de tip 
industrial si agricol de natură să aducă atingere, fie şi parţial siturilor arheologice; 	

 Conditionare	la	autorizare	:	descarcare de sarcina istorica, aviz CNMI;	
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S3‐ dotări specifice, amenajări și intervenții de întreținere conform legislației specifice în 
vigoare 

- vile speciale 

- Construcții compatibile cu caracterul zonei 

- spații plantate 

- circulații pietonale 

- parcaje 

	

ARTICOLUL	2	‐	UTILIZĂRI		ADMISE	CU	CONDIŢIONĂRI	

- Fără precizări 

 

ARTICOLUL	3	‐	UTILIZĂRI		INTERZISE	

- Utilizări care cotravin specificului zonei 

	

SECŢIUNEA	II:	CONDIŢII	DE	AMPLASARE,	ECHIPARE	ŞI	CONFIGURARE	A	
CLĂDIRILOR.	

 

ARTICOLUL	4	‐	CARACTERISTICI	ALE	PARCELELOR	(SUPRAFEŢE,	FORME,	
DIMENSIUNI).	

Subzona 
funcţională 

Dimensiune minimă a terenului 

 Suprafaţa mp. Front m. 

Înşiruit 150 8 

Cuplat 200 10 

Izolat 200 12 
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ARTICOLUL	5	‐	AMPLASAREA	CLĂDIRILOR	FAŢĂ	DE	ALINIAMENT.	

- amplasarea clădirilor faţă de aliniament se va efectua în funcţie de caracterul străzii; 

- Construcţiile vor fi dispuse pe aliniament sau vor fi retrase de la aliniament, conform 
caracterului străzii, cu următoarele condiţii: 

- în cazul în care pe parcelele învecinate construcţiile sunt retrase de la aliniament se va 
respecta retragerea existentă; dacă retragerile sunt inegale se va respecta retragerea aflată la 
cea mai are distanță de stradă;   

- în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcţie retrasă de la aliniament, iar 
pe cealaltă latură cu o construcţie neviabilă iar caracterul străzii indică tendinţa clădirilor mai 
noi de a se retrage de la aliniament, noua clădire se va retrage de la aliniament cu 5.0 metri; 

- în suprafața dintre aliniere și aliniament se interzic construcțiile anexă de orice fel. 

	
ARTICOLUL	6	‐	AMPLASAREA	CLĂDIRILOR	FAŢĂ	DE	LIMITELE	LATERALE	ŞI	
POSTERIOARE	ALE	PARCELELOR.	

- se va menţine situaţia actuală dominantă a regimului de construire, continuu sau 
discontinuu; 

- în cazul fronturilor discontinue, 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 de la limita laterală a parcelei şi având pe faţada laterală 
ferestre ale unor încăperi principale, noua clădire se va alipi de calcanul existent numai 
cu acordul proprietarului vecin, iar faţă de limita opusă se va retrage la o distanţă egală 
cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 2,0 metri; 

- în cazul în care clădirea se învecinează pe ambele laturi cu clădiri existente retrase faţă 
de limitele parcelelor, se va dispune izolat şi se va retrage faţă de ambele limite laterale 
ale parcelei la o distanţă egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 2,0 metri în 
cazul fațadelor cu ferestre de vedere și/ sau balcoane,  sau 0,60 m în cazul fațadelor fără 
ferestre de vedere și/ sau balcoane.   

- se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta este şi linia de separaţie faţă de o 
clădire publică retrasă de la limita laterală a parcelei sau faţă de o cladire de cult; în 
aceste cazuri retragerea minimă va fi de 5,0 metri; 

- clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă de cel puţin 
jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă, dar nu mai puţin de 2,0 metri. 

- se interzice construirea pe limita posterioară a parcelei, cu excepţia cazului în care există 
un calcan al unei clădiri principale, iar noua construcţie se limitează la acoperirea 
acestuia. 
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- Este permisă deschiderea de ferestre de lumină, fără limită de distanță, dacă sunt astfel 
construite încât să împiedice vederea către lotul învecinat. 

- În cazul clădirilor destinate locuințelor distanța dintre clădiri va fi egală sau mai mare cu 
înălțimea celei mai înalte; în caz contrar se va elabora studiu de însorire care să confirme 
că este asigurată însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstiţiul de 
iarnă, a încăperilor de locuit din clădire şi din locuinţele învecinate; În cazul învecinării cu 
clădiri cu faţade fără ferestre, respectiv calcan, prevederile se aplică doar pentru pereţii 
cu ferestre, cu respectarea dreptului la însorire a încăperilor de locuit ale celui mai vechi 
amplasament 

	

ARTICOLUL	7	‐	AMPLASAREA	CLĂDIRILOR	UNELE	FAŢĂ	DE	ALTELE	PE	
ACEEAŞI		PARCELĂ.	

- Clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea la cornişă a 
celei mai înalte dintre ele; distanţa se poate reduce la jumătate, dar nu mai puțin de 
2,0m, dacă pe faţadele opuse nu sunt accese în clădire şi/sau dacă nu sunt ferestre 
care să lumineze încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente; 

	

ARTICOLUL	8	‐	CIRCULAŢII	ŞI	ACCESE.	

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil dintr-o 
circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una 
din proprietăţile învecinate (pentru loturi obținute în urma unei dezmembrări). 

- pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese pentru 
interventii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu; 

- accesele si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier urban 
si trebuie sa fie pastrate libere in permanenta; 

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice al 
persoanelor cu dificultăţi de deplasare; 

- se va amplifica circulaţia pietonală prin crearea pasajelor şi deschiderea curţilor 
cu funcţiuni atractive pentru pietoni. 

- numărul şi configuraţia acceselor prevăzute în prezentul regulament se 
determină conform anexei nr. 4 a HGR nr. 525/1996. 

- Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstrucţionate prin mobilier 
urban şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă. 
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ARTICOLUL	9	‐	STAŢIONAREA	AUTOVEHICULELOR.	

- Autorizarea executarii constructiilor care prin destinatie necesita spatii de parcare se 
emite numai daca exista posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului public. 

- Pentru operaţiuni necesitând mai mult de 40 locuri de staţionare, cel puţin 60% vor fi 
realizate în garaj suprateran sau subteran. 

	 Normă	locuri	parcare	

Construcţii	administrative  a) câte un loc de parcare pentru 10-40 
salariaţi; 

b) locuri de parcare suplimentare celor 
rezultate conform lit. a), după cum urmează: 

– un spor de 10% pentru construcţiile 
cuprinse la pct. 1.1.1-1.1.7; 

– un spor de 30% pentru construcţiile 
cuprinse la pct. 1.1.7-1.1.10; 

– atunci când construcţiile cuprind săli de 
conferinţe şi alte spaţii destinate reuniunilor 
se vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru 
autocare. 

Construcţii	administrative  

Sedii de partid - sediul central,  Sedii de 
sindicate, culte, fundaţii, organizaţii 
neguvernamentale, asociaţii, agenţii, fonduri 
etc. 

Sedii de birouri  

câte un loc de parcare pentru 10-30 salariaţi 
plus un spor de 20% pentru invitaţi 

Pentru	construcţii	ce	înglobează	spaţii	cu	diferite	destinaţii,	pentru	care	există	norme	
diferite	de	dimensionare	a	parcajelor,	vor	fi	luate	în	considerare	cele	care	prevăd	un	
număr	mai	mare	de	locuri	de	parcare.  

 

ARTICOLUL	10	‐	ÎNĂLŢIMEA	MAXIMĂ	ADMISIBILĂ	A	CLĂDIRILOR.	

S1,	S3‐	maxim	P+4	
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S2- conform prevederilor specifice zonelor protejate șI de protecție a monumentelor istorice 
(cap. I.7. R.L.U.) 

 

- Pentru funcțiunile existente care depășesc regimul de inălțime admis, se 
menține regimul de înălțime existent 

 

ARTICOLUL	11	‐	ASPECTUL	EXTERIOR	AL	CLĂDIRILOR	

- volumele construite vor fi simple şi  se vor armoniza cu caracterul zonei şi cu 
vecinătăţile imediate; 

- faţadele posterioare şi laterale vor fi tratate arhitectural la acelaşi nivel cu faţada 
principală; 

- tratarea acoperirii clădirilor va ţine seama de faptul că acestea se percep din clădirile 
mai înalte înconjurătoare, în special din cele cu funcţiuni publice; 

S3 – se vor menține caracteristicile inițiale ale ansamblului 

 

ARTICOLUL	12	‐	CONDIŢII	DE	ECHIPARE	EDILITARĂ.	

- lucrările de construcţii pentru realizarea/extinderea reţelelor edilitare în zona 
drumurilor publice situate în intravilanul localităţilor se execută în varianta de amplasare 
subterana.	 Se	 interzice	 montarea	 supraterană,	 pe	 domeniul	 public,	 a	
echipamentelor	 tehnice	 care	 fac	 parte	 din	 sistemele	 de	 telecomunicaţii,	
alimentare	 cu	 apa,	 energie	 electrică,	 termoficare,	 transport	 in	 comun,	
automate	pentru	semnalizare	rutieră	 şi	altele	de	aceasta	natură.	Montarea	
acestor	echipamente	se	va	executa	 în	varianta	de	amplasare	subterană	ori,	
dupa	 caz,	 în	 incinte	 sau	 în	 nişele	 construcţiilor,	 cu	 acordul	 prealabil	 al	
proprietarilor	incintelor/construcţiilor 

	

ARTICOLUL	13	‐		SPAŢII	LIBERE	ŞI	SPAŢII	PLANTATE.	

La realizarea oricaror obiective de investitii/ constructii pe raza orasului Mangalia se vor 
respecta prevederile HCJ nr152/2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi si a 
numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente constructiilor realizate 
pe teritoriul administrativ al judetului Constanta. 

Procentele prevazute reprezinta raportul dintre supraata aferenta spatiilor verzi si surpafata 
terenului detinuta de investitor/ beneficiar, suprafata de spatiu verde putand fi repartizata pe: 

 suprafata teren ramasa libera dupa realizarea cosntructiilor si parcariloraferente 
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 suprafat fatadelor constructiilor 

 suprafata teraselor/ acoperisului. 

Detinatorii constructiilor existente vor lua masuri pentru a asigura suprafetele minime de 
spatii verzi, conform procentelor minimnale din tabelul urmato, respectand prevederile 
anterioare privind modalitat de calcul a acestora: 

Tip	zona	functionala/	constructie	 %	minim	spatii	verzi		

Constructii	 administrative (sedii de 
prefectura, sedii de servicii descentralizate in 
teritoriu ale ministerelor si ale altor organe de 
specialitate ale administratiei publice centrale, 
sedii de primarii, sedii de partid, sedii de 
sindicate, culte, fundatii, organizatii 
neguvernamentale, asociatii, agentii, fonduri, 
sedii de birouri) 

spatii verzi cu rol decorativ si de protectie 
50% 

Constructii	si	amenajari	sportive (complexe 
sportive, stadioane, Sali de antrenament 
pentru diferite sporturi, Sali de competitii 
sportive, patinoare, poligoane de tir, popicarii)

Spatii verzi si plantate, spatii de joc si de 
odihna 40% 

Blocuri	de	locuinte	 Spatii verzi si plantate in functie de tipul de 
locuire 30% 

Constructii	de	loucinte	unifamiliale	 Spatii verzi si plantate in functie de tipul de 
locuire minim 5mp/ locuitor 

Constructii	 de	 sanatate (spital, centre de 
asistenta de specialitate, handicapati, 
recuperari functionale, centre psihiatrice, 
dispensar si alte untiati (centre de recoltare 
sange, medicina preventiva, statii de salvare, 
farmacii), crese, leagan de copii) 

Aliniamente simple sau duble cu rol de 
protectie si parcuri organiazte cu o suprafat 
de minim 15 mp/ persoana 

Documentatiile de urbanism (PUZ, PUD) si Documentatiile tehnice (DTAC+DT) vor 
mentiona si evidentia in partile scrise si piesele desenate suprafetele de spatii verzi, functie 
de destinatia si functiunea constructiei/ investitie, dupa cum urmeaza: 

- in memoriu se va descrie in mod obligatoriu spatiul verde, mentionanad suprafata 
ocupata, modul de amenajare (gradina, perdea de protetie, gard viu, etc.), tipurile de plante, 
arbori, arbusti, pomi fructiferi, etc. existente si/ sau propuse, in functie de amplasament, 
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inclusiv instalatia utilziata pentru intretinerea acestora; se vor monta instalatii automate 
pentru irigat. 

- in planul de situatie se va prezenta suprafata ocupata de spatii verzi. In plan se va 
prezenta modul de amenajare al spatiului verde, cu denumirea plantelor, modul de 
amenajare si amplasare al acestora (perete de protectie verde, gard viu, amenajare gradina 
unde sa se regaseasca plante care sa acopere cele 4 anotimpuri), inclusiv instalatia utilizata 
pentru intretinerea acestora; se vor monta instalatii automate pentru irigat. 

- pe fatadele cosntructiilor se vor evidentia in mod obligatoriu, suprafetele de spatii verzi 
(jardiniere/ ghivece) in functie de destinatia constructiei/ investitiei 

- se pot amenaja spatii verzi si pe acoperisurile constructiilor, mentionanad suprafata 
ocupata, modul de amenajare si tipurile de plante in functie de destintia si functiunea 
constructiei/ investitiei, inclusiv instalatia utilizata pentru intretinerea acestora; se vor 
monta instalatii automate pentru irigat. 

Modul de amplasare al plantelor: 

- se vor preveea obligatoriu arbori pe aliniamentul fatadelor principale 

- pe laturile expuse preponderent vantului (N/E, S/V) se va realiza un perete de protectie 
verde, inlocuind a alegere gardul sau dublandu-l spre interior 

in interiorul curtilor se va prevedea o aleta de plante, corelate cu cele 4 anotimpuri 

     - pe fatadele cladirilor vor fi amplasate ghivece  

	

Tipurile	de	plante	propuse	pentru	amenajarea	spatiilor	verzi	in	conformitate	cu	HCJ	
nr152/2013	 privind	 stabilirea	 suprafetelor	minime	 de	 spatii	 verzi	 si	 a	numarului	
minim	de	arbusti,	arbori,	plante	decorative	si	 flori	aferente	constructiilor	realizate	
pe	teritoriul	administrativ	al	judetului	Constanta	sunt	detaliate	in	ANEXA.	

- curţile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative, elemente de 
mobilier urban, plantaţii  decorative, inclusiv pe faţade; 

-  pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei se va evita 
impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese; 

- elementele fixe de mobilier urban din spaţiile accesibile publicului se vor subordona 
caracterului zonei, necesitând aceleaşi avize de specialitate ca şi construcţiile. 

- terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu 
gazon şi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;  

- parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare şi vor fi înconjurate 
cu un gard viu de 1,20 metri înălţime;  

	



 

 

 

205          

 

	

ARTICOLUL	14	‐	ÎMPREJMUIRI.	

- conform legislaţiei şi normativelor în vigoare; 

- împrejmuire către stradă cu înălţimi de maxim 2.20 metri şi minim 1.80 metri, din care 
un soclu opac de 0,60 metri şi vor fi dublate cu gard viu; în cazul necesităţii unei 
protecţii suplimentare conform unor norme specifice, se va dubla spre interior, la 2.50	–	
5,00 metri distanţă, cu un al doilea gard conform normelor, între  cele două garduri fiind 
plantaţi în mod compact arbori şi arbuşti;  

- împrejmuirile către parcelele laterale şi posterioare vor fi opace, de 2,50 metri înălţime 
sau vor fi  în conformitate cu normele specifice. 

 

SECŢIUNEA	III:		POSIBILITĂŢI		MAXIME	DE	OCUPARE	ŞI	UTILIZARE	A	
TERENULUI.	

	

ARTICOLUL	15	‐		PROCENT	MAXIM	DE	OCUPARE	A	TERENULUI	(POT).	

S2‐	conform prevederilor specifice zonelor protejate și de protecție a monumentelor istorice 
(cap I.7.) 

ARTICOLUL	16	‐		COEFICIENT	MAXIM	DE	UTILIZARE	A	TERENULUI	(CUT).	

S2‐	conform prevederilor specifice zonelor protejate și de protecție a monumentelor istorice 
(cap. I.7) 

Zona	functionala	 RH	(nr.	
Niveluri)	

POT	(%)	 CUT	mp	ADC/	
mp	teren	

ZONA	TERENURILOR	CU	DESTINATIE	
SPECIALA	(S1)	

P+4	 50	 2.5	

S2‐	 zona cu destinatie speciala - situri 
arheologice;( conditii speciale pentru 
amenajari si construire in functie de 

 adancime interventiilor -30-40 cm maxim) 	

‐	 ‐	 ‐	

S3	‐	zona cu destinatie speciala		 P+4	 20	 1.0	

- Pentru funcțiunile existente, în cazul în care P.O.T. și C.U.T. depășesc valorile 
maxim admise, se mențin indicatorii urbanistici existenți.  
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II.11	PLAJA	‐		P			
 

GENERALITĂŢI:	CARACTERUL	ZONEI	

Prezentul capitol preia și integrează prevederile PUZ Plaja Turistică și zona limitrofă  Stațiunile 
Neptun- Olimp, zona Olimpus și orașul Mangalia și stațiunile Saturn, Venus, Jupiter și Cap 
Aurora, aprobat cu HCL nr. 52/ 2002. 

 

Pentru	monumentele	istorice,	zonele	construite	protejate,	siturile	arheologice	și	zonele	
de	protecție	ale	acestora	se	vor	aplica	reglementările	detaliate	 la	cap.I.7	din	prezentul	
Regulament	local	de	urbanism.			

Monumentele istorice, zonele construite protejate și zonele de protecție sunt identificate în 
cadrul Planșei nr. 03. Reglementări urbanistice și Planșei nr. 11. Monumente istorice. 

Monumentele istorice, siturile și complexele arheologice identificate pe teritoriul Mangaliei 
sunt delimitate în conformitate cu Raportul de evaluare teoretică întocmit de Complexul 
Cultural Callatis (2015).  

Siturile arheologice, monumentele arheologice si tumulii izolați sunt identificate în cadrul 
Planșei nr. 03. Reglementări urbanistice și Planșei nr. 11. Monumente istorice.  

 

Limita dintre plaja turistică șizonalimitrofă este cea stabilită prin PV nr. 8990/ 2000 încheiat 
între Primăria Municipiului Mangalia și Compania Națională Apele Române SA-Dobrogea 
Litoral. 

Suprafața de nisip a plajei este domeniu public de itnres național adminsirtat de CN Apele 
Române SA. 

În condițiile actualului regulament se consider ca fiind: 

- Plajă turistică: suprafața cu nisip care este delimitată spre est de Marea Neagră sau de 
lucrările de protecție a malului și a plajei (diguri, epiuri) și spre vest de taluzul falezei, 
alei și platform betonate adiacente terneului cu sol vegetal, construcții cuprinse în 
proiectele de urbanism inițiale ale stațiunilor, construcții cu funcțiuni igienico- sanitare 
și de siguranță a turiștilor 

- Zona limitrofă a plajei: zona limitrofă plajei, terneul adiacent plajei cae conține sau 
poate primi dotări și servicii turistice aferente funcșionării plajei (teren situate la 
același nivel cu plaja, pe taluzul falezei sau la un nivel mai ridicat decât plaja; platform, 
alei și construcții cu funcțiune tristică adiacente suprafeței cu nisip a plajei) 
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SECŢIUNEA	I:	UTILIZARE		FUNCŢIONALĂ	ZONA		‐	P	‐	

ARTICOLUL	1	‐	UTILIZĂRI		ADMISE	

Se consideră ca fiind funcțiuni adecvate pe plajă cele care asigură condiții igienico- ssanitare 
corespunzătoare și cele desțtinate siguranței celor care fac baie în mare. Construcțiile existente 
pe suprafața cu nisip a plajei și care nu fac parte din aceste categorii vor fi dezafectate, cele în 
stare rea, cele neautorizate și constrcțiile aflate în zonele de plajă cu lățimea sub 50,0 m. 

Dotările igienico- sanitare se vor amplsa de preferință în afara zonei cu nisip aplajei sau la 
limita acestuia. 

Celelale dotări și amenajări: spațiu închiriere obiecte de plajă, cabine schimb, vor fi realizate din 
material demontabile, dincole de suprafața de nisip a plajei sau, acolo unde este cazul, dincolo 
de zona utilă touristic (50 m de la linia apei). 

Sunt premise amenajări pentru joacă copii și sport pe plajă fără a diminua suprafața de nisip, în 
zonele cu lățimea peste 50 m sau adiacent la limit aplajei spre vest; de asemenea se permite 
amplasarea de semnale semnale specific, coșuri de gunoi, suporturi instalații radiofonice. 

Clădirile existente utile funcțional din zona limitrofă vor fi reparate și menținute la o stare 
estetică cât mai apropiată de cea inițială.  

Se vor lua măsuri pentru mărirea plajei prin diguri, epiuri realizate în mare și paravane, 
parapet realizate pe plajă pntru reținerea nisipului (în afara sezonului estival). 

 

ARTICOLUL	2	‐	UTILIZĂRI		ADMISE	CU	CONDIŢIONĂRI	

Spațiile de depozitare (parcare) pentru ambarcațiunile de agrement pe mare (barcă, surf, 
hidrobicicletă, scuter de apă etc.) se vor amenaja în afara suprafeței cu nisip a plajei, pe 
platforme amplasate la rădăcina digurilor sau dincolo de limita de 50 m de la linia apei în 
zonele cu plajă lată. 

Orice alte dotări care constituie servici ituristice și sunt specificate în HGR 107/1996 se pot 
executa peplajă fără fundații sau platforme, din materiale demontabile.  

Propunerile de construcții în mare pentru protecția plajei- diguri, epiuri se vor face pe baza de 
studii tehnice avizate conform legii. 

Se pot extinde plajele cu nisip rezultat din dragarea acvatoriilor portuare duă îndepărtarea 
corpurilor străine. 

Construcțiile exisente executate cu o expresie arhtiecturală străină de specificul litoralului 
(pereți de lemn, cu acoperișuri cu panta mare) se vor modifica astfel încât să se încadreze în 
arhitectura construcțiilor realizate la constituirea stațiunilor. 
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Arhitectura și materialele utilizate la construcțiile din zona limitrofă plajei și vecinătate vor fi 
cele specifice pentru zona litoralului: 

- Acoperiș în terasă sau cu pantă până la 30 grade 

- Învelitori din olane sau țiglă 

- Zidărie din piatră lăsată aparent, BCA, cărămidă etc., tecuită și cu spoieli albe sau în 
culori pastelate 

 

ARTICOLUL	3	‐	UTILIZĂRI		INTERZISE	

Se interzice pozarea sun suprafața cu nisip a plajelor a conductelor de apă și canalizare cu 
excepția racordurilor la dotările specific de plajă. 

Se interzic acoperișurile din șindrilă, azbociment și pereții de lemn. 

 

Se interice cu desăvârșire prelevarea de nisip de pe plaje. 

	

SECŢIUNEA	II:	REGLEMENTĂRI	PENTRU	SUBZONE	PLAJĂ	ȘI	TEREN	LIMITROFE	

Plaja și zona limitrofă aferente orașului Mangalia șistațiunilor Saturn, Venus,Jupiter și Cap 
Aurora au fost împărțite în subzone cu caracteristici și reglementări similare: 

A- Subzona oraș- Prezident 

B- Subzona oraș- Sanatoriu 

C- Subzona Saturn 

D- Subzona cordon Saturn- Venus 

E- Subzona Venus- Palas 

F- Subzona Venus- Cap Aurora- Jupiter 

G- Subzona bar PAradis 

H- Subzona lac Tismana 
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SUBZONA	ORAȘ	‐	PREZIDENT	

Art.1 Aceste reglementări se referă la zona cuprinsă între: 

- Marginea de nord a digului din zona Prezident 

- Marginea aleii pietonale din dreptul bufetului Neptun la sud 

- Marginea de sus a taluzului falezei adiacent străzii Mircea cel Bătrân 

- Digul din dreptul Sanatoriului balnear la nord. 

Art.2 Limita pajei turistice corespunde cu linia de țărm. 

Art.3 Pe suprafața cu nisip a plajei turistice și la est de linia de țărm se interzice orice fel de 
construcție. 

Art.4 Toate dotările și serviciile de plajă inclusive postul de prim ajutor și salvamar se 
amplasează în zona limitrofă. 

Art.5 Pe terenurile situate în zona limitrofă- între limita plajei turistice (linia de țărm) și limita 
zonei de studiu: 

- Pe partea de sud: alimentație publică, agrement- în construcții ușoare tip copertină- 
peplatfrome din dale- regim parter; pe platfromă betonată existent- cazare turistică, 
alimentație publică- regim P+1 

- Pe partea de vest (pe taluzul falezei): construcții pentru alimentație publică, comerț, cu 
partea superioară (acoperișul în terasă) la nivelul trotuarului străzii Mircea cel Bătrân; 
amenajări pentur belvedere și promenadă din structure demontabile (lemn, metal) 

SUBZONA	ORAȘ‐	SANATORIU	

Art.1 Aceste reglementpri se referă la zona cuprinsă între: 

- Digul din dreptul Sanatoriului Balnear Mangalia- la sud 

- Limita incintei Spitalului Municipal – la vest 

- Limita stațiunii Saturn- la nord 

Art.2 Limita plajei turistice corespunde cu linia de țărm în zona cunisip de la rădăcina digului.  

Art.3 Pe suprafața cu nisip a plajei turistice și la est de linia de țărm se interzice orice fel de 
construcție. 

Art.4 Toate dotările și serviciile de plajă inclusive postul de prim ajutor și salvamar se 
amplasează în zona limitrofă. 

Art.5 Terenurile situate în zona limitrofă ce pot fi utilizate pentru construit sunt: 

a. Terenul dintre rădăcina digului și împrejmuirea cielor din partea de sus a falezei 
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b. Terenul situate între rădăcina digului din dreptul Spitalului Municipal și împrejmuirea 
spitalului 

c. Terenul situate între partea de jos a taluzului și aleea pietonală, în partea de la nord de 
incinta spitalului 

Art.6 Pe aceste terenuri se poate construe astfel: 

- Spații de servire,alimentație publică, comerț ci specific touristic, în construcții de tp 
modular, din material demontabile, copertine, cu sau fără terase din dale. 

SUBZONA	SATURN	

Art.1 Aceste reglementpri se referă la zona cuprinsă între: 

- Limita stațiunii la sud 

- Partea de sus a taluzului falezei din staăiune la vest 

- Începutul cordonului din dreptul bălții Mangaliei (turbărie). Se include și terenul 
(promontoriul) cuprins între hotelurile Cerna și Aida. 

Art.2 Limita plajei turistice corespunde cu linia de țărm și cu partea de est a aleei pietonale 
adiacente plajei.  

Art.3 Pe suprafața plajei cu nisip se vor putea amlasa: 

- Turnuri salvamar, vestiare,dușuri, alimentație publică (răcoritoare) din material 
demontabile- tip ciupercă 

- Adiacent la aleea pietonală și dispuse în lungul acestuia se pot amplsa spații de servire 
turistică pe dale demontabile în construcții ușoare tip copertină, jocuri pentur copii, 
agrement de plajă 

Art.4 Linia de țărm corespunde cu limita aleii pietonale adiacente plajei, cu limita platformelor 
betonae aflate în continuarea aleii spre est și include suprafața plajei turistice și suprafețele 
înnierbate pînă la alee. 

Art.5 Terenurile situate în zona limitrofă ce pot fi utilizate pentru cosntruit sunt: 

a. Taluzul de la sud de hotelul Diana și la sud de alveola cu dotări de plajă. 

b. Taluzul din dreptul hotelului Narcis și la nord de alveola cu dotări de plajă 

c. Micul promontoriu din dreptul hotelurilor Prahova și Cerna 

d. Fîșia de teren cu lățimea de cca. 10m situată adiacent la aleea pietonală, pe parta de est 
a acesteia, inclusive platform betonată existent în dreptul restaurantului Hora. 

Art.6 Pe terenurile specificate la art.5 se poate construi astfel: 
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- Pe terenurile de la pozițiile a și b se pot executa construcții permanente de servire 
turistică, inclusive grupuri sanitare, dușuri, cu înălțimea de 1 nivel de la partea de sus a 
taluzului (aleii pietonale sueprioare) 

- Pe terenurile de la poziția c-promontoriul din dreptul hotelurilor Prahova și Cerna- 
aflat la distanță de peste 60m de alte construcțoo semnificative în zonă- se pot ampsla 
obiective (construcții) de folosință turistică sau urbană care să valorifice suprafața de 
teren (cca.8000 mp) pozița și accesibilitatea 

Se recomandă rezervarea acestui amplsament pentru un obiectiv cu funcșiune turistică 
și/ sau urbană semnificativă. 

- Pe terenul de la poziția d- se pot executa dotări și servicii de plajă în construcții cu 
următoarele caracteristici: 

- Regim parter (P+1 pe platfroma din dreptul restaurantului Hora) 

- Acoperișuri plate 

- De tip pavilionar sau modular 

- Aspect (materiale, culori, volumetrie) unitar al modulelor sau pavilioanelor 

- POT pe fîșia de teren de la poizția d- maxim 20% 

- Construcțiile pot fi permanente sau demontabile 

 

SUBZONA	CORDON	SATURN‐	VENUS	

Art.1 Aceste reglementări se referă la zona cuprină între: 

- Restaurantul Sirena la sud 

- Conducta de evacuare a bălții turbărie spre Marea Neagră la nord 

- Bordure trotuarulu iadiacent șoselei la vest 

- Linia apei mării Negre la est 

Art.2 Datorită lățimii mari a terenului dintre șosea și mare și a faptului că pe o parte din acest 
teren- pe partea adiacentă șoselei pe o lățime de 30-40m nisipul este acoperit cu strat de 
pământ vegetal, se consideră cp acesta constituie zona limitrofă a plajei 

- Linia de țărm corespunde cu linia dinspre est a troturarului din lungul șoselei dintre 
Saturn și Venus 

Art.3 Se delimitează ca zonă construibilă fîșia de 20 m de la linia bodurii trotuarului existent. 

Art.4 Pe terenul dintre Restaurantul Sirena, parcajul hotelului Sirena, alea pietonală spre solar 
și șoseaua Saturn- Venus se va putea executa o construcție care sa facă trecerea de la regimul 
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de înălțime din Saturn (P+4-10) la regimul de înplțime de pe cordon (P+1) cu preluarea în 
trepte a acestei treceri )P+1-4), pOT maxim 40%. 

- Se va rezerva terenul necesar parcajului 

Art.5 Zona va putea fi construibilă numai în condițiile posibilității de racordare la rețeaua de 
apă, la rețeaua de canalizare și la rețeaua electrică 

Art.6 În fîția consdierată cosntrubilă de la Art.3 se vor include și spațiile de parcare adiacente la 
șosea și se vor lăsa ibere spațiile de acces pietonal dinspre șosea spre plajă 

Art. 7 Construcțiile care se vor executa în această zonă vor avea funcșiuni cu profil de servire 
turistică: alimentație, comerț ci produse de sezon, grupuri sanitare, dușuri, puncte salvamar, 
agrement 

Art.8 Procentul de ocupare a terneurilor în zona delimitată ca diind cosntruibilă va fi de maxim 
30% 

Art.9 REgimul de înălțime va fi de maxim P+1 cu excepția de la art.4 

Art.10 Construcțiile se vor executa cu acoperișde tip terasă, eventual utilizabilă sau cu 
acoperișuri cu pante de maxim 20 grade (35%) din olane sau țiglă. 

Art.12 Pereții vor fi din zidărie tencuită de culoare albă sau patelată, sticlă, material plastic sau 
ocmpozite 

Art.13 Se interzic construcțiile din lemn 

Art.14 Se interzice orcei fel de îngrădire 

Art. 15 Terasele aferente cosntrucțiilor vor fi din dale demontabile, eventual delimitate cu 
jardinière sau parapeți detașabili. 

 

SUBZONA	VENUS‐	PALAS	

Art.1 Aceste reglementări se referă la zona cuprinsă între: 

- Conducta de evacuare a bălții Magalia (Turbărie) la sud 

- Șoseaua Saturn – Venus la vest 

- Limita terenurilor aferente hotelului Adriana și restaurantului Palas la nord 

- Artera rutieră interioară a stațiunii Venus la nord 

- Zona hotel Silvia 

Art.2 Limita plajei turistice este format de limita suprafeței cu nisip spre vest, nord- vest și 
nord. 

- Linia de țărm înglobează și terenurile cu iarbă situate în ontinuarea suiprafeței cu nisip 
până la șoseaua Saturn- Venus și la aleea pietonală dintre șosea și bufetul Palas. 
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Art.3 Pe suprafața cu nisip a plajei turistice se interzice orice fel de construcție. 

Art.4 Toate dotările și serviciile de plajă inclusive postul de prim ajutor și salvamar se 
amplasează în zona limitrofă. 

Art.5 Terenurile situate în zona limitrofă ce pot fi folosite pentru construcții sunt: 

a. Suprafața dintre conducta de evacuare, șosea și limita terenurilor aferente hotelului 
Adriana și restaurantului Palas 

b. Suprafața dintre plaja turistică și aleea pietonală situată la sud- vest de platforma 
bufetului Palas 

c. Suprafața dintre plaja turistică și aleea peitonală dintre platform bufetului Palas și 
platfroma bufetulu iAdriana 

d. Suprafața dintre limita terenului afferent restaurantului Palas, artera rutieră interiorară 
stațiunii Veus, limita plajei turistice și terenul aferent hotelului Silvia 

Art.6 Pe terenurile specificate la Art.5 se poate construi astfel: 

- Terenul de la poziția a: amenajare spațiu verde, parc public; agrement, jocuri; 
construcție de cazare turisticp- tip vile sau bungalow integrat în spațiu verde; POT 
maxim 20% în zona cosntruită; regim de înălțime maim P+1, acoperiș în terasă uc 
panta de maxim20 grade (35%). 

- Terenul de la poziția b: construcții permanente dau in material de tip modular 
demontabileț; profil servire turistică, inclusive grupuri sanitare și post de prim ajutor; 
POT maxim 40%, regim de înălțime parter 

- Terenul de la poziția c: construcții de tip modular unitare ca formp, mărime, culori, 
materiale; material demontabile; regim de înălțime Parter; funciunea: comerț cu 
specific turistic; 

- Terenul de la poziția d: construcții permanente; regim de înălțime Parter; material de 
construcție de calitate; funcșiuni: comerț și servire turistică, spații comerciale de tip 
bazaar- în construcții de tip modular, agrement touristic; POT maxim 50% 
(construcție+ terase+ platfrome; intercalare alei și spații verzi plantate; se va rezerva 
teren pentru parcajul hotelului Silvia pentru cei care frecventează plaja din această 
zonă și dotările comerciale; 

 

SUBZONA	VENUS‐	CAP	AURORA‐	JUPITER	

Art.1 Aceste reglementări se referă la zona cuprinsă între: 

- Limita plajei turistice în dreptul Stației de pompare (hotel Silvia) 

- Limita aleii pietonale sau a părții de sus a taluzului falezei în stațiunile Venus, Cap 
Aurora, Jupiter. 
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Art. 2 Limita plajei turistice este format de limita suprafeței cu nisip a plajei care corespunde cu 
baz ataluzului falezei, cu alei pietonale sau cu platform betonate pentur dotări de plajă. 

- Linia de țărm include în plus zona cu pietre și scoici sau cu vegetaie de pînă la alei 
pietonale sau baza taluzului falezei 

Art.3 Pe suprafața cu nisip a plajei turistice se pot amlsa dotări de plajă (grupuri sanitare, 
dușuri, salvamar, rim ajutor, vânzare răcotiroare) din elemente demontabile- tip ciupercă. 

Art. 4 Terenurile situate în zona limitrofă ce pot fi utilizate pentru cosntruit sunt: 

a. Platfroma restaurantulu iFelicia 

b. Taluzul falezei din dreptul barului Calipso 

c. Taluzul falezei din dreptul restaurantului Esplanada 

d. Terenul adiacent la aleea pietonală și la platfroma pentru dotări de plajă situate la 
limita de nprd a staiunii Venus 

e. Taluzul falezei din dreptul restaurantului Agat și bufetul Aurora 

f. Taluzul falezei din dreptul restaurantului Granat 

g. Taluzul falezei de la sud de restaurantul Capitol 

Art.5 Pe terenurile specificate la Art. 4 se poate construe în următoarele condiții: 

- Pe platforma de la poziția a: dotări și servicii de plajă, regim de înălțime parter, 
material durabile, acoperiș terasă sau pantă de maxim 20 grade (35%), POT maxim 
70% 

- Pe taluzul falezei dn dreptul barului Calipso (pozitia b) și din dreptul restaurantului 
Esplanada (poziția c):  amenajări de belvedere (trete, platform, bănci), structure ușoare 
demontabile (lemn, metal), POT maxim 30% 

- Poziția d: spații de servire turistică, comerț; regim de înălțime parter; acoperiș terasă  

- Poziția e: spații de servire turistică, comerț, alimentație publică, inclusive grupuri 
sanitare și psot de prim ajutor; regim de înălțime parter; POT maxim 50%; platform 
din dale și structură demontabilăpe zona de la nivelul plajei. 

- Poziția f: dotări de plajă, construcții de tip modular;material ușoare; POT maxim 30%; 
regim de înălțime parter 

- Poziția g: spații de servire turistică; regim de înălțime parter la nivelul aleii de acces pe 
plajă; POT maxim 30%; acoperiș tip terasă. 
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SUBZONA	BARUL	PARADIS	

Art.1 Aceste reglementări se referă la zona de plajă din dreptul barului Paradis (Jupiter) 
precum și suprafața dintre Laucl Neptul și linia de coastă (linia apei) până la limita cu stațiunea 
Neptun. 

Art. 2 Limita plajei turistice corespunde cu limita zonei cu nisip (în dreptul barului Paradis) și 
cu linia aleii de servire a cordonului dintre lacurile Neptun I, Neptun II și malul mării. 

- Linia de țărm corespunde cu limita plajei turistice 

Art. 3 Pe suprafața cu nisip a plajei se interzice orice fel de construcție. 

Art.4 Toate dotările și servile de plajă inclusive postul de prim ajutor și salamar se amplasează 
în zona limitrofă. 

Art.5 Pe terenul situate în zona limitrofă situată între limita plajei turistice (linia de țărm) și 
malul Lacului Neptun se poate construi astfel: 

- Amplasament: pe fîșia dinspre lac, cu lățimea de cca. 60 m adiacentă la aleea betontă și 
la sud de COmplexul Delfinul: funcșiunea- comerț cu specific touristic; constucții de tip 
modular; regim de înălțime Parter; material ușoare; acoperișuri orizontale; POT maxim 
50% 

 

SUBZONA	LACUL	TISMANA	

Art.1 Aceste reglementări se referă la terenul situate în jurul lacului Tismana, fiind limitat de 
restaurantul Tismana la sud, hotelul Tismana la vest, aleea pietonalădintre lacul Tismana și 
Laucl Neptun la nord, aleea de acces rutier la barul Parais, limita plajei turistice (linia de țărm) 
la est. 

Art.2 Această subzonă se împarte în trei sectoare: 

a. Sectorul de est- între aleea carosabilă, linia dețărm și malul laculu iTismana 

b. Sectorul de vest- ăntre lac și hotelul Tismana 

c. Sectorul de nord – între lac Tismana și lacul Neptun 

Art.3 Condițiile de construire pe aceste trei sectoare sunt: 

a. În sectorul de est- cazare turistică, alimentație publică, club nautic și cabinet medical, 
dușuri, wc (pe platforma toboganului de apă) 

- Regim de înălțime macim P+1 

- Se vor amenaja spații de parcare pentru capacitatea de cazare 

- Amenajarea spațiului verde 

- Amenajare ponton spre lacul Tismana în dreptul clubului nautic 
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- Acoperișuri de tip terasă sau cu pantă maximă de 20 grade (35%) cu învelitori din țiglă 
sau olane 

- Pereți din zidărie 

- Aspectul arhitectural al construcțiilor e va adapta la imaginea existentă a clădirilor care 
formeză ondul construit inițial al stațiunii, inclusiv vilele din Neptun 

b. Sectorul de vest- destinat extinderii ofertei turistice a hotelului Tismana 

- Lucrări posibile: Piscină; Terase (cu bănci, iluminație, umbrare); Amenajare parc 
decorativ 

- Indice de ocupare a terenului cu construcții (piscina, terase) maxim 20% 

- Lucrările nu vor afecta vederea dinspre hotel spre lac și mare și dinsrpe malul mării 
spre fațada hotelului. 

c. Sectorul de nord- destinat amplasării de vile, integrat în spațiul plantat 

- Construcțiile nu vor afecta vegetața înaltă existent 

- În terenul învecinate se vor face amenajări pentru asigurarea accesulu I auto în zonă, 
inclusive pentru parcajele aferente 

- Regim de înălțime maxim P+1 

- Acoperișuri de tip terasă cu pantă maximă de 20 grade (35%) 

- Învelitori dințiglă sau olane 

- Preți din zidărie 

- POT maxim 20% 

- Se amenajează spații pentru sport 

- Aspectul ahitctural al construcțiilor se va adapta la imaginea existent a clădirilor care 
formează fondul construit inițial al stațiunii, inclusive vilele din Neptun 

 

ZONA	OLIMPUS	(CHERHANA)	

Art. 1 Aceste reglementpri se referă la zona dintre sfârșitul falezei înalte de la nord de Olimp, 
limita intravilanului la nord și vest, limita pădurii la vest și sud , linia apei Mprii Negre la est. 

Art.2 Se consdieră ca linie a plajei turistice limita de est a lotizării, care corespunde cu 
delimitarea plajei turistice cuprinsă în anexa la procesul verbal condre CNAR și Primăria 
Municipiului Mangalia. 

Art. 3 Zona va fi construibilă numai în condițiile posibilității de rcorsare la rețeaua de apă, 
canalizare, electrică și la rețeaua de circulație rutieră. 
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Art. 4 Construcțiile care se vor realize în aceastăzonă vor avea utilziare rpivată (cile, case de 
vacnață) sau utilizare publică pentru turism(alimentație, cazare, servicii și dotări) 

Art.5 Se interzice construirea în zona de siguranță a căii ferate (de 20 m de la marginea liniei 
ferate) 

Art.6 În loturile 5 și 6 (din parcelare conform PUZ Plaja Turistică și zona limitrofă  Stașiunile 
Neptun- Olimp, zona Olimpus aprobat cu HCL nr. 52/ 2002) care au în incintă zonă plantată se 
vor putea executa: 

a. Construcții definitive în zona împădurită fără a afecta vegetația înaltă ci POT maxim 
30% 

b. În result lotului se vor putea face amenajări și cosntrucții din elemente ușoare, 
demontabile 

Art.7 În loturile 1,2,3,4 (din parcelare conform PUZ Plaja Turistică și zona limitrofă  Stațiunile 
Neptun- Olimp, zona Olimpus aprobat cu HCL nr. 52/ 2002) se va putea construe astfel: 

- În zona cu lățimea de 10 m dinsrpe mare a loturilor 1,3,4 se vor putea face amenajări și 
construcții din elemente ușoare, demontabile 

- În loturile 1,3,4 dincolo de fâșia specificată în aliniatul anterior și în lotul 1 în întregime 
se vor putea executa construcții definitive cu POT maxim 30% 

Art.8 Regimul de înaălțime va fi de maim P+1 

Art. 9 Construcțiile se vor executa cu acoperiș tip terasă, eventual circulabilă sau cu acoperișuri 
cu pante de maxim 30 grade din olane sau țiglă. 

Art.10 Pereții vor fi din zidărie tencuită de culoare albă sau pastelată, sticlă, material plastic sau 
composite. 

Art. 11. Se interzic construcțiile din lemn. 
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 EX		‐	ZONE	SITUATE	ÎN	AFARA	TERITORIULUI	
INTRAVILAN	
 

Pentru	monumentele	istorice,	zonele	construite	protejate,	siturile	arheologice	și	zonele	
de	protecție	ale	acestora	se	vor	aplica	reglementările	detaliate	 la	cap.I.7	din	prezentul	
Regulament	local	de	urbanism.		

Monumentele istorice, zonele construite protejate și zonele de protecție sunt identificate în 
cadrul Planșei nr. 03. Reglementări urbanistice și Planșei nr. 11. Monumente istorice. 

Monumentele istorice, siturile și complexele arheologice identificate pe teritoriul Mangaliei 
sunt delimitate în conformitate cu Raportul de evaluare teoretică întocmit de Complexul 
Cultural Callatis (2015).  

Siturile arheologice, monumentele arheologice si tumulii izolați sunt identificate în cadrul 
Planșei nr. 03. Reglementări urbanistice și Planșei nr. 11. Monumente istorice.  

Pentru asigurarea funcţionării actuale şi pentru protejarea posibilităţilor de dezvoltare 
viitoare a oraşului în corelare cu oraşele şi comunele limitrofe 

EX2	– Zone rezervate pentru activităţi agricole 

EX3	– Zone rezervate pentru activităţi forestiere 

EXT- Zone rezervate pentru dezvoltarea căilor de comunicație 

 

EX2	–	ZONE	REZERVATE	PENTRU	ACTIVITĂŢI	AGRICOLE.	

Terenurile agricole din teritoriul administrativ al oraşului se supun prevederilor art. 3 din 
Regulamentul General de Urbanism (autorizarea executării lucrărilor şi amenajărilor agricole 
din extravilan este permisă pentru funcţiunile şi în condiţiile stabilite prin lege)  

Pentru amplasarea fermelor şi exploatărilor agro-industriale care pot produce efecte de 
poluare a mediului, amplasamentele se vor stabili pe bază de studii ecologice, avizate de organe 
specializate în protecţia mediului şi sănătate publică. 

	

EX3	–	ZONE	REZERVATE	PENTRU	ACTIVITĂŢI	FORESTIERE.	

Suprafeţele împădurite din extravilanul oraşului Mangalia s-au delimitat conform planşei cu 
ZONIFICAREA TERITORIULUI ADMINISTRATIV.  
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Autorizarea executării lucrărilor şi amenajărilor pe terenurile cu destinaţie forestieră se 
supune prevederile legale în vigoare şi este permisă numai cu avizul organelor administraţie 
publice de specialitate. 

Reducerea suprafeţei fondului forestier proprietate publică sau privată este interzisă, cu 
excepţia utilizărilor permise de Codul Silvic. 

Pentru orice construcţie care prin funcţionare (construcţii pentru producţie poluantă, servicii 
poluante, etc.) poate aduce prejudicii pădurii, amplasată la distanţă mai mică de 1 km de liziera 
pădurii şi pentru care se solicită autorizaţie de construire, se va obţine avizul Regiei Naţionale a 
Pădurilor. 

 

EXT‐	ZONE	REZERVATE	PENTRU	DEZVOLTAREA	CAILOR	DE	COMUNICATIE	

Zonele de siguranţă sunt suprafeţe de teren situate de o parte şi de alta a amprizei drumului 
public, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutieră, pentru plantaţie rutieră sau alte scopuri 
legate de întreţinerea şi exploatarea drumului, pentru siguranţa circulaţiei ori pentru protecţia 
proprietăţilor situate în vecinătatea drumului.  Din zonele de siguranţă fac parte şi suprafeţele 
de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi intersecţii, precum şi suprafeţele ocupate de 
lucrări de consolidări ale terenului drumului şi altele asemenea.  

În	zonele	destinate	amenajării	nodurilor	rutiere	se	va	rezerva	o	fâşie	de	50,00 m	(zona	cu	
interdicţie	temporară	de	construire),	până	la	materializarea	lucrărilor	propuse.	

	

ARTICOLUL	1	–		UTILIZĂRI	ADMISE	

 Căi de comunicaţie rutieră şi construcţiile aferente; 

 Indicatoare de semnalizare a circulaţiei şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei; 

 Supratraversări şi subtraversări pietonale, viaducte, pasaje denivelate, tuneluri, etc. 

 Spaţii verzi amenajate; 

 Lucrări de terasamente, construcţii de apărare şi consolidare; 

 

ARTICOLUL	2	–		UTILIZĂRI	ADMISE	CU	CONDIŢIONĂRI	

Orice intervenţie necesită documentaţii specifice aprobate de organele competente în 
conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare. 

În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale 
administraţiei publice: 
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 Construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de servire, de întreţinere şi de 
exploatare (spaţii de servicii, centre de întreţinere, dotări aferente: grupuri sanitare, 
restaurante, magazine, etc.) 

 Parcaje (inclusiv parcări de scurtă durată), garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi 
resurse de energie (inclusiv funcţiuni complementare: magazine, restaurante, etc.); 

 Conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte 
produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri, ori alte 
instalaţii sau construcţii de acest gen; 

Lucrările, construcţiile şi amenajările amplasate în zona de protecţie a drumurilor publice 
trebuie să nu aducă prejudicii drumului sau derulării în siguranţă a traficului prin: 

 Neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzător; 

 Executarea de construcţii, împrejmuiri sau plantaţii care să provoace înzăpezirea 
drumului sau să împiedice vizibilitatea pe drum; 

 Executarea unor lucrări care modifică stabilitatea drumului sau modifică regimul apelor 
subterane sau de suprafaţă; 

 

Lucrările, construcţiile, amenajările amplasate în zonele de protecţie ale drumurilor  publice 
trebuie să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare şi surse de poluare (sisteme de 
transport gaze, ţiţei, produse petroliere, energie electrică şi alte lucrări de acelaşi gen) şi să nu 
afecteze desfăşurarea optimă a circulaţiei (capacitate, fluenţă, siguranţă). 

Realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop, se face cu 
respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea şi autorizarea executării construcţiilor şi 
numai cu acordul prealabil al administratorului drumului. 

Construcţiile sau instalaţiile temporare ale Ministerului Apărării Naţionale care au caracter de 
urgenta se pot executa fără acceptul administratorului drumului, urmând ca acest accept sa se 
obţină ulterior, in cazul in care construcţiile sau instalaţiile nu se demontează intr-un termen 
stabilit de comun acord cu administratorul drumului. 

Lucrările de execuţie a infrastructurii rutiere vor respecta normele de protecţie sanitară 
impuse de legislaţia în vigoare.  

Amplasarea lucrărilor de artă - poduri, viaducte, ziduri de sprijin, tunele, se va face astfel încât 
sa se evite: 

 Modificarea dinamicii scurgerii apelor 

 Întreruperea scurgerii apelor subterane 

Deversarea apelor uzate menajere în şanţurile laterale drumului este interzisă. Evacuarea 
apelor uzate menajere, provenite de la amenajările colaterale drumului, racordate la un sistem 
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de canalizare, se face prin instalaţii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie 
proiectate şi executate conform legislaţiei în vigoare şi amplasate la cel puţin 10,00	m de cea 
mai apropiată locuinţă. 

Autorizarea construirii construcțiilor aferente căilor de comunicație şi a echipamentelor 
aferente va ţine cont de zonele protejate şi zona de protecţie a monumentelor istorice instituite 
în vederea asigurării conservării integrate a a monumentului istoric şi a cadrului sau construit 
sau natural; zona de protecţie este suprafaţă de jur împrejurul monumentului istoric 
(delimitată cu 100 m în localităţi urbane, 200m în localităţi rurale şi 500 m în afara localităţilor, 
măsurată de la limita exterioară). 

Se vor lua măsurile de protecţie necesare sau se va executa descărcarea de sarcina arheologică, 
în cazul în care traseul autostrăzii afectează situri arheologice existente sau posibile. 

 

ARTICOLUL	3	–	UTILIZĂRI	INTERZISE	

În zona drumului public este interzisă amplasarea de construcţii, panouri publicitare sau 
instalaţii care periclitează siguranţa circulaţiei. 

Se interzice amplasarea oricăror construcţii care generează un trafic suplimentar, la o distanta 
mai mica de 50,00	m de marginea îmbrăcămintei asfaltice. 

Se interzic pe terenurile vizibile din circulaţia publica rutieră: 

 depozitări de materiale, piese sau utilaje degradate 

 amenajări de şantier abandonate 

 platforme cu suprafeţe deteriorate 

 construcţii degradate 

 terenuri lipsite de vegetaţie 

 gropi de acumulare a apelor meteorice 

 depozite de deşeuri etc. 

Se interzice: 

 amplasarea în incinta unităţilor de transporturi şi a garajelor publice a unor construcţii 
care prin natura activităţilor desfăşurate pot  produce poluare peste normele admisibile 
şi/sau prezintă risc de incendiu/ explozie. 

 

RESTRICŢII	PROVIZORII		

Se interzice orice utilizare a terenurilor din extravilan care poate afecta sau diminua 
posibilităţile ulterioare de modernizare ale oraşului;  
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Utilizarea pentru construcţii a terenurilor din extravilan, în limitele teritoriului administrativ al 
municipiului Mangalia se poate face numai cu respectarea prevederilor legale. 

Autorizarea construcţiilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepţia celor care au drept 
scop limitarea acestora este interzisă (conform Regulamentului General de Urbanism, HGR 
525/ 1996 Art.10 Expunerea la riscuri naturale). 

Amplasarea construcţiilor de orice fel pe terenuri agricole de clasa I şi II de calitate, pe cele 
amenajate cu îmbunătăţiri funciare precum şi plantate cu vii şi livezi este interzisă. 

Reducerea suprafeţei fondului forestier proprietate publică sau privată este interzisă, cu 
excepţia utilizărilor permise de Codul Silvic. 

Pentru orice construcţie care prin funcţionare (construcţii pentru producţie poluantă, servicii 
poluante, etc.) poate aduce prejudicii pădurii, amplasată la distanţă mai mică de 1 km de liziera 
pădurii şi pentru care se solicită autorizaţie de construire, se va obţine avizul Regiei Naţionale a 
Pădurilor.	

 

In	cazul	amplasarii	de	surse	de	energie	regenerabila	(Ex:	panouri	solare,	turbine	eoliene,	
etc.)	se	va	realiza	P.U.Z.	(fundamentat	de	studiu	de	peisaj).		

 

SEF PROIECT  

Dr.urb. Andreea Popa 

 



 

 

 

223          

 

																								 			 	

III. ANEXE 
III.1 CADRUL LEGAL AL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL 

MUNICIPIULUI MANGALIA 
	

Regulamentul local de urbanism al municipiului Mangalia a fost elaborat în conformitate cu:	

Codul Civil. 

Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare 
a documentațiilor de urbanism.Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

Legea nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare privind autorizarea executării 
construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi completări. 

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. 

O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului. 

Legea nr. 7/1996  privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată 

Legea nr. 107/1996 – legea apelor 

Legea nr. 33/1994 exproprierea pentru cauză de utilitate public, republicată 

Legea nr. 255/2010 pentru exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii 
unor obiective de interes national, judetean si local. 

Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele 
masuri adiacente. 

 Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43-1997 privind regimul juridic al drumurilor. 

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. 

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a 
III-a – Zone Protejate. 

Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional -
Secţiunea a IV-a –  Reţeaua de localităţi, cu completările şi modificările ulterioare. 
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LEGE nr.575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural 

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. 

Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 
20 octombrie 2000. 

HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu completările şi 
modificările ulterioare. 

H G R nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor 

Ordinul MLPAT nr. 91/1991 privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul 
documentaţiilor. 

Ordinul nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru aprobarea 
Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi 
a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea construcţiilor. 

Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a  
recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. 

Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 49/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane. 

Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 50/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane. 

	

Diferite	reglementări	tehnice	în	domeniu:	

I 22/1999 – Normativ de proiectare şi executare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare 
a localităţilor. 

SR 8591/ 1997 – Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

SR 1343-1/1996 – Determinarea cantităţilor de apă potabilă pentru localităţi. 

PE 101A/1985 – Instrucţiuni privind stabilirea distanţelor normate de amplasare a instalaţiilor 
electrice cu tensiunea peste 1 KV în raport cu alte construcţii (republicat în 1993). 

NTE 003/04/00– Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni 
peste 1000 V. 

PE 106/1995 – Normativ pentru construcţia liniilor electrice de joasă tensiune. 

PE 124 – Normativ privind alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali şi 
similari. 

PE 132/1995 – Normativ de proiectare a reţelelor electrice de distribuţie publică. 
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1.RE-Ip-3/1991 – Îndrumar de proiectare pentru instalaţiile de iluminat public. 

1.LI-Ip-5/1989 – Instrucţiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor LEA de MT şi JT faţă 
de alte linii, instalaţii şi obiective. 

I 36/2001 – M.L.P.A.T. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din 
centrale şi puncte termice. 

I 46/1993 – M.L.P.A.T. - Instrucţiuni privind proiectarea, executarea şi exploatarea reţelelor şi 
instalaţiilor de televiziune prin cablu. 

HGR nr. 31/ 1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentatiilor de urbaism 
privind zone si statiuni turistice si a documentatiilor tehnice privind constructii din domeniul 
turismului. 

Ordin Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului 13N/1999 pentru aprobarea 
reglementarii tehnice „Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului 
Urbanistic General” indicativ GP038/99 

Ordonanta de urgenta nr 12/ 1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganzarea 
Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, cu completările şi modificările ulterioare. 

 

III.2 CONDIȚIIDE PROTECȚIE  A REȚELELOR TEHNICO –EDILITARE ȘI 

SERVITUȚILE IMPUSE DE ACESTA VECINĂTĂȚILOR 
	

REŢELE	ALIMENTARE	CU	APĂ	ŞI	CANALIZARE	

 STAS 8591/1-91 - “Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în 
săpătură” stabileşte distanţele minime între reţele, de la reţele la funcţiile construcţiile şi 
drumuri, funcţie de asigurarea execuţiei lucrărilor, exploatării lor eficiente, precum şi pentru 
asigurarea protecţiei sanitare: 

 -   conductele de apă se vor poza subteran, la adâncimea minimă de îngheţ; 

                    - conductele de apă se vor amplasa la o distanţă minimă de 3 m de fundaţiile 
construcţiilor, iar în punctele de intersecţii la minim 40 cm şi totdeauna deasupra canalizării. 

  

Ordinul	nr.	119/2014	al	Ministrului	Sănătăţii	privind	aprobarea	Normelor	de	igienă	şi	sanatate	
publica		privind	mediul	de	viaţă	al	populaţiei, stabileşte: 

Cap.	II	Norme	de	igienă		referitoare	la	aprovizionarea	cu	apă	a	localităţilor		

Sursa de apă folosită pentru aprovizionarea cu apă a localităţilor trebuie să fie protejată 
împotriva activităţilor umane, prin izolarea acestora prin perimetre de protecţie sanitară şi 
controlul activităţilor poluante din teritoriul aferent. 
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Sursele de apă de profunzime trebuie amplasate şi construite astfel încât să fie protejate de 
inundaţii şi şiroiri şi împrejmuite astfel încât să prevină accesul publicului şi al animalelor. 

Sursele de suprafaţă vor fi protejate de activităţile umane majore: industrie poluantă, depozite 
de deşeuri toxice sau periculoase, agricultură intensivă, turism şi agrement. 

Cap.	IV	Norme	de	igienă	referitoare	la	colectarea	şi	îndepărtarea	apelor	uzate	si	a	apelor	
meteorice	

Indepărtarea apelor uzate menajere şi industriale se face numai prin reţea de canalizare a 
apelor uzate; în lipsa posibilităţii de racordare la sisteme publice de canalizare, unităţile sunt 
obligate să-şi prevadă instalaţii proprii pentru colectarea, tratarea şi evacuarea apelor uzate, 
care se vor executa şi exploata in asa fel  încât să nu constituie un pericol pentru sănătate; 

Este interzisă răspândirea neorganizată, direct pe sol (curti, gradini, strazi, locuri riverane s.a.) 
sau in bazinele naturale de apa, a apelor uzate  menajere, fecaloid-menajere şi industriale. Este 
interzisa  deversarea apelor vuzate în zona de protecţie sanitară a surselor şi a instalaţiilor 
centrale de alimentare cu apă; 

Canalele deschise pot fi utilizate numai pentru evacuarea apelor meteorice, în cazul în care 
localităţile sunt dotate cu sistem divizor de colectare a apelor uzate; 

În situatia în care nu există canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta, se vor adopta 
soluţii individuale de colectare şi neutralizare a apelor uzate, cu luarea masurilor de protejare a 
mediului si sanatatii; 

îndepărtarea apelor uzate menajere si fecaloid-menajere provenite de la locuinţele neracordate 
la un sistem de canalizare se face prin instalaţii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care 
trebuie să fie executate şi amplasate conform normelor în vigoare. 

 

REŢELE		ALIMENTARE		CU	ENERGIE		ELECTRICĂ	

 De-a lungul liniilor electrice aeriene este necesar a se respecta o distanţă de protecţie 
minimă faţă de orice element de construcţie, măsurată din axul cablului de: 5	m	(min)	‐	15	m	
(max)	pentru	LEA	110	kV.	

	

 Pentru amplasarea unor noi obiective energetice, devierea unor linii electrice existente 
sau executarea oricăror lucrări în apropierea obiectivelor energetice existente (staţii şi posturi 
de transformare, linii şi cabluri electrice s.a.) se va consulta proiectantul de specialitate S.C. 
ELECTRICA FURNIZARE S.A; 

 Reţelele electrice existente şi propuse în localităţile studiate respectă normele specifice 
precum şi cele din domeniile conexe. 

 În	principal	se	face	referinţă	la:	
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 - PE	101/85	+	PE	101a/85	‐	Normativ	pentru	construirea	instalaţiilor	electrice	de	
conexiuni	şi	transformare,	cu	tensiuni	peste	2	kV;	

		 ‐	PE	104/93	‐	Normativ	pentru	construcţia	liniilor	aeriene	de	energie	electrică,	cu	tensiuni	
peste	1	kV;	

	 ‐	PE	106/95	‐	Normativ	pentru	construirea	liniilor	de	joasă	tensiune;	

	 ‐	PE	107/89	‐	Normativ	pentru	proiectarea	şi	execuţia	reţelelor	de	cabluri	electrice;	

	 ‐	PE	125/89	‐	Instrucţiuni	privind	coordonarea	coexistenţei	instalaţiilor	electrice	cu	linii	
de	telecomunicaţii;	

	 ‐	ILi	‐	Ip	5	‐	ICEMENERG	89	‐	Instrucţiuni	de	proiectare	a	încrucişărilor	şi	apropierilor	LEA	
m.t.	şi	LEA	j.f.	faţă	de	alte	linii,	instalaţii	şi	obiective;	

	 ‐	STAS	8591/1	‐	91	‐	Amplasarea	în	localităţi	a	reţelelor	edilitare	subterane	executate	în	
săpături;	

	 ‐	ID	17	‐	86	‐	Ministerul	Chimiei	şi	Petrochimiei	‐	Normativ	pentru	proiectarea,	execuţia,	
verificarea	şi	recepţionarea	de	instalaţii	electrice	în	zone	cu	pericol	de	explozie;	

	 ‐	PE	122	‐	82	‐	Instrucţiuni	privind	reglementarea	coexistenţei	liniilor	electrice	aeriene	cu	
tensiuni	peste	1	kV	cu	sistemele	de	îmbunătăţiri	funciare;	

	 ‐	PE	123	‐	78	‐	Normativ	privind	sistematizarea,	amplasarea,	construirea	şi	repararea	
liniilor	electrice	care	trec	prin	păduri	şi	terenuri	agricole.	

 

	REŢELELE		DE		GAZE		NATURALE	

 În conformitate cu “Normativul Departamental nr. 3915 - 94 privind proiectarea şi 
construirea conductelor colectoare şi de transport de gaze naturale” intrat în vigoare la 
01.01.1996, distanţele dintre conductele magistrale de gaze naturale şi diversele obiective sunt 
următoarele: 

● depozite carburanţi şi staţii PECO 60	m
 

● instalaţii electrice de tip exterior cu tensiune nominală 
    de 110 kV sau mai mare, inclusiv staţiile                                                       

 
55	m		
 

● instalaţii electrice de tip interior şi de tip exterior,  cu tensiunea nominală mai 
mică de 110 kV, posturi de transformare: 

   

centre populate şi locuinţe individuale 65	m
-     paralelism cu linii CF, ecartament normal 80	m	
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-       paralelism cu drumuri: 
naţionale 
judeţene 
municipale 
 

 
52	m	
50	m	
48	m	

 În ceea ce priveşte distanţele minime dintre conductele de gaze de presiune medie şi 
presiune redusă şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole subterane, acestea sunt normate de 
normativul 16	‐	86	şi	STAS	8591/91, din care se anexează un extras. 

 Distanţele de siguranţă de la staţiile de reglare măsurare (cu debit până la 60.000 mc/h 
şi presiunea la intrare peste 6 bar): 

 - la clădirile civile cu grad I - II de rezistenţă la foc  12	m;	

 - la clădirile civile cu grad III - IV de rezistenţă la foc  15	m; 

 - faţă de marginea drumului carosabile    8	m. 

  

În cazul amplasării unor construcţii în zona conductelor de gaze se vor cere avize de la 
ROMGAZ - secţia de exploatarea conductelor magistrale de gaze naturale. 

 

 Distanţe minime între conductele de gaze şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole 
subterane - normativ 16 - 86 şi STAS 8591/1-91  

 

Instalaţia,	construcţia	sau		
obstacole	subterane	

Distanţa	minimă/m	
Presiune	
redusă	

Presiune	
medie	
	

Clădiri cu subsol sau terenuri propuse pentru construcţii 3,0 3,0 
 

Clădiri fără subsoluri 1,5 2,0 
 

Canale pentru reţelele termice, canale pentru instalaţii 
telefonice 
 

1,5 2,0

Conducte canalizare 1,0 1,5 
 

Conducta de apă, cabluri de forţă, telefonice şi căminele 
acestor instalaţii 
 

0,6 0,6 

Cămine pentru reţele termice, canalizare, telefonice 1,0 1,0 
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Copaci 1,5 

 
1,5 

 
Stâlpi 

 
0,5 

 
0,5 

 
Linii de cale ferată   5,5 

 
5,5 

 

TRANSPORTURI	RUTIERE	

Să respecte în extravilan următoarele distanţe minime  de protecţie de la axul drumului până la 
marginea exterioară a zonei drumului, funcţie de categoria acestuia: 

autostrăzi - 50 m.; 

drumuri naţionale - 22 m.; 

drumuri judeţene -  20 m.;  

drumuri comunale - 18 m.; 

 

 

ZONE	DE	PROTECTIE	SANITARA conform  Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.119/2014 

    - Ferme de cabaline, între 6-20 capete:      50 m 
    - Ferme de cabaline, peste 20 capete:                     
 100 m 
    - Ferme şi crescătorii de taurine, între 6-50 capete:     50 m 
    - Ferme şi crescătorii de taurine, între 51-200 capete:                    
 100 m 
    - Ferme şi crescătorii de taurine, între 201-500 capete:                   
 200 m 
    - Ferme şi crescătorii de taurine, peste 500 de capete:                                                   
 500 m 
    - Ferme de păsări, între 51-100 de capete:      50 m 
    - Ferme de păsări, între 101-5.000 de capete:                    
 500 m 
    - Ferme şi crescătorii de păsări cu peste 5.000 de  
      capete şi complexuri avicole industriale:                  1.000 m 
    - Ferme de ovine, caprine:                       100 m 
    - Ferme de porci, între 7-20 de capete:                    100 m 
    - Ferme de porci, între 21-50 de capete:                   200 m 
    - Ferme de porci, între 51-1.000 de capete:                    500 m 
    - Complexuri de porci, între 1.000-10.000 de capete:                1.000 m 
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    - Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete:                1.500 m 
    - Ferme şi crescătorii de iepuri între 100 şi 5.000 de capete:                                          100 m 
    - Ferme şi crescătorii de iepuri cu peste 5.000 de capete:                                               200 m 
    - Ferme şi crescătorii de struţi:                                                                                             500 m 
    - Ferme şi crescătorii de melci:                                                                                               50 m 
    - Spitale, clinici veterinare:                                                                                                      30 m 
    - Grajduri de izolare şi carantină pentru animale:                                                             100 m 
    - Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare:                                                           100 m 
    - Abatoare, târguri de animale vii şi baze de achiziţie a animalelor:                              500 m 
    - Depozite pentru colectarea şi păstrarea produselor de origine animală:                   300 m 
    - Platforme pentru depozitarea dejecţiilor animale din 
      exploataţiile zootehnice, platforme comunale:                                                               500 m 
    - Platforme pentru depozitarea dejecţiilor porcine:                                                      1.000 m 
    - Staţii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine:                                  1.000 m 
    - Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri 
      de cereale, staţii de tratare a seminţelor)                                                                        200 m 
    - Staţii de epurare a apelor uzate:                                                                                       300 m 
    - Staţii de epurare de tip modular (containerizate):                                                         100 m 
    - Staţii de epurare a apelor uzate industriale:                                                                    300 m 
    - Paturi de uscare a nămolurilor:                                                                                          300 m 
    - Bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor:                                                         500 m 
    - Depozite controlate de deşeuri periculoase şi nepericuloase:                                  1.000 m 
    - Incineratoare pentru deşeuri periculoase şi nepericuloase:                                         500 m 
    - Crematorii umane:                                                                                                            1.000 m 
    - Autobazele serviciilor de salubritate:                                                                                
200 m 
    - Staţie de preparare mixturi asfaltice, betoane:                                                              500 m 
    - Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport:                                                          50 m 
    - Depozitele de combustibil, fier vechi şi ateliere de tăiat lemne:                                    50 m                                  
    - Parcuri eoliene:                                                                                                                 
 1.000 m 
    - Parcuri fotovoltaice:                                                                                                            
500 m 
    - Cimitire şi incineratoare animale de companie:                                                             200 m 
    - Cimitire umane (în cazul obiectivelor care dispun 
      de aprovizionare cu apă din sursă proprie)                                                                        50 m 
    - Rampe de transfer deşeuri                                                                                                  
200 m. 
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III.3 - LĂŢIMEA ZONELOR DE PROTECŢIE ÎN JURUL LACURILOR 

NATURALE, LACURILOR DE ACUMULARE, ÎN LUNGUL CURSURILOR DE 

APĂ, DIGURILOR, CANALELOR, BARAJELOR ŞI A ALTOR LUCRĂRI 

HIDROTEHNICE 
conform Legii nr.107/1996 legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare 

a)	Latimea	zonei	de	protectie	in	lungul	cursurilor	de	apa	:	

   Latimea cursului de apa (m)        sub 10           10-50         peste 51 

   Latimea zonei de protectie (m)        5                   15                20 

   Cursuri de apa regularizate (m)       2                     3                   5 

   Cursuri de apa indiguite (m)toata lungimea dig-mal, daca aceasta este  mai mica de 50 m 

 b)	Latimea	zonei	de	protectie	in	jurul	lacurilor	naturale:	

     - indiferent de suprafata, 5 m la care se adauga zona de protectie stabilita in conformitate cu 
art. 5. 

c)	Latimea	zonei	de	protectie	in	jurul	lacurilor	de	acumulare:	

    - intre Nivelul Normal de Retentie si cota coronamentului. 

d)	Latimea	zonei	de	protectie	de‐a	lungul	digurilor: 4 m spre interiorul incintei. 

e)	Latimea	zonei	de	protectie	de‐a	lungul	canalelor	de	derivatie	hidrotehnică: 3 m. 

 f)	Baraje	si	lucrari‐anexe	la	baraje:	

    Latimea zonei de protectie (m) 

    - baraje de pamant, anrocamente, beton sau alte materiale :    20 m in jurul acestora 

    - instalatii de determinare automata a calitatii apei, constructii si instalatii hidrometrice :  2 m 
in jurul acestora 

    - borne de microtriangulatie, foraje de drenaj, foraje hidrogeologice, aparate de masurarea 
debitelor :   1 m in jurul acestora 

	g)	lăţimea	zonei	de	protecţie	(m)	la	forajele	hidrogeologice	din	reţeaua	naţională	de	
observaţii	şi	măsurători :  1,5 m în jurul acestora. 

   NOTA:  
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Zonele de protecţie se măsoară astfel: 

a) la cursurile de apa, începând de la limita albiei minore; 

b) la lacurile naturale, de la nivelul mediu; 

c) la lacurile artificiale, de la nivelul normal de retenţie; 

d) la alte lucrări hidrotehnice, de la limita zonei de construcţie. 

Nota: Zona de protecţie sanitară la instalaţiile de alimentare cu apă se stabileşte de autoritatea 
centrală în domeniul sănătăţii publice. 

 

III.4  TIPURI DE PLANTE, FLORI, ARBORI, ARBUSTI PROPUSE PENTRU 

AMENAJAREA SPATIILOR VERZI PE TERITROIUL ADMINISTRATIV AL 

JUDETULUI CONSTANTA 
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