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Plan de incadrare - GEOPORTAL

DOCUMENTATII DE URBANISM APROBATE PENTRU ZONA STUDIATA:
Terenul din zona studiata este cuprins in documentatia de urbanism Plan Urbanistic General IS3C- Subzona institutiilor
publice si serviciilor de tip turistic cu regim inalt, documentatie aprobata prin HCL nr., 160/25.07.2019, cu urmatoarele
reglementari propuse:
Utilizari admise:  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;
Funcțiuni existente și menținute: spaţii acoperite şi descoperite pentru desfaşurarea activităţilor de agrement, evenimente, parc de
distracții.
Utilizari 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;
- 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.
ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT.
 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;
AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR.
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 pe cel puțin una din laturi;
- 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;
AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ.
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;
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.
- 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 );
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.

Procentul maxim de ocupare a terenului (POT): 60%
Coreficientul maxim de utilizare a terenului (CUT): 4.8
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11 266839.049 789044.273
106 266852.020 789046.720
105 266848.768 789062.386
10 266835.797 789059.939
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