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 MEMORIU 

1. Date de recunoaştere a documentaţiei 

1.1 Denumirea proiectului : PLAN URBANISTIC de DETALIU pentru Consolidare şi extindere cu 

supraetajare P+2E+3E parţial, camere de închiriat cu bucătărie imobil existent P+1E (C3), 

desfiinţare parţială, recompartimentare şi refaţadizare. 

1.2 Amplasamentul proiectului : Mangalia, statiunea Venus, str. Ghe. Tutuianu, nr. 1C 

1.3 Date de identificare a beneficiarului proiectului: 

a) denumirea titularului:  S.C. CLUB RAZELM S.R.L. 

b) date de contact beneficiar:  tel. : 0743 334 619 

1.4 Elaborator: S.C. BLUE ART S.R.L., arh. Laurenţiu Georgescu. 

1.5 Data elaborării: 24 februarie, 2021. 

1.6 Obiectul lucrării: stabilirea modului de ocupare a parcelei cu funcţiuni, a retragerilor faţă de 

vecinătăţi, organizarea accesurilor, identificarea volumetriei. 

2. Încadrarea în zonă 

2.1 Concluzii din documentaţii deja elaborate: 

Parcela se află în intravilanul municipiul Mangalia, reglementat de Regulamentul de urbanism al 

Planului Urbanistic General municipiul Mangalia, în UTR „19 – IS3a - subzona instiitutiilor publice și 

serviciilor de tip turistic”. 

Extras din Regulamentul Local de Urbanism: 

 



 



 



 



 



2.2 Concluziile studiilor de fundamentare 

 Zona amplasamentului face parte din categoria terenurilor destinate funcţiunilor turistice. 

Din analiza fondului construit în perimetrul studiat reies următoarele: 

- parcelele au orientare nord-sud, cu deschidere către peisajul dlacustru al lacului Razelm. 

- starea bună a construcţiilor de pe parcelele limitrofe; 

- regimul de înălţime din vecinătate nu depăşeşte reglementările PUG; - în perimetru 

există toate reţelele edilitare. 

- clădirea propusă pe amplasament nu umbreşte camere de locuit ale construcţiilor 

din vecinătatea de vest şi de nord. 

3. Situaţia existentă. 

Parcela studiată este accesibilă carosabil şi pietonal de pe latura de est – strada Ghe. Ţuţuianu. 

Pe parcelă există o construcţie P+1E cu destinaţia de spaţii de cazare şi bucătărie în capătul de 

sud, iar în capătul de nord eset edificată o construcţie P+2E aflată în curs de autorizare. 

Bilanţul teritorial existent pe parcelă: 

BILANŢ TERITORIAL 

Supraţata teren =  1073.87 mp 

Construcţii existente 

 Sconstruită = 147.00mp 

Sdesfaşurată= 371.00mp 

POT existent  = 22.7% (cf. C.U.) 

CUT existent  = 0.33 (cf. C.U.) 

Vecinătatea de sud este delimitată de lotul IE100136 – teren privat 

Vecinătatea de est este delimitată de aliniamentul la strada Gheorghe Ţuţuianu 

Vecinătatea de vest nord este delimitată de luciul lacului Razelm – IE 109221 – mun. Mangalia 

Pe lotul din vecinătatea de nord există o construcţie parter aflată în părăsire, cu destinaţia de 

restaurant, din anii 1970 

Pe lotul din vecinătatea de sud nu există clădiri. 

Pe lotul din vecinătatea de vest există un hotel cu regim de înălţime P+12. 

Stilul arhitectural este dominat de maniera specifică anilor 1970, clădirile din vecinătate au o 

identitate stilistică unitară. 

Terenurile studiate sunt proprietăţi private a persoanelor fizice sau juridice. 

Terenul prezintă condiţii de fundare normale, ce permit fundarea la adâncimea de îngheţ. 

Nu s-au constatat nereguli accidentale ale terenului (geologice, topografice) 

4. Reglementări 

Construcţiile propuse sunt următoarele: 

a) Bucătărie şi spaţii de cazare;  Ac = 260 mp, Ad = 916 mp. 

b) amenajarea locurilor de parcare, a spaţiilor verzi şi a aleilor 



În urma intervenţiei pe lot vor rezulta următorii parametri: 

Supraţata teren =  1073.87 mp 

Sconstruită totală   = 407mp 

Sdesfaşurată totală= 1287mp 

POT propus    = 38% 

CUT propus    =1.2 

Suprafaţă spaţii verzi: 525 mp – 50% 

Construcţia propusă care dă funcţiunea principală are asigurate 13 locuri de parcare aferente pe 

o platformă cu dale înierbate, accesibilă din strada Gheorghe Ţuţuianu, la aliniament. 

4.1 Descrierea sumară a construcţiilor propuse: 

Amplasarea construcţiilor 

Clădirea principală S+P+1E va avea următoarele distanţe faţă de vecinătăţi:  

-0,6 m faţă de limita de vest, faţadă fără ferestre 

-1,58 m faţă de limita de nord la luciul apei 

-0,6 m faţă de limita de sud cu IE 109136, faţadă fără ferestre care se deschid. 

-2,00 m faţă de limita la strada Gheorghe Ţuţuianu -38,20 

m faţă de construcţia din partea de nord a terenului 

Amplasarea construcţiilor pe aceeaşi parcelă – distanţe între clădiri. 

Între construcţiile de pe parcelă se propune o distanţă de 38 m 

Structura construcţiei : 

Construcţia principală va avea structură de zidarie portanta din caramida Porotherm de 

25cm, stalpi si grinzi de beton armat. Acest tip de structură necesită fundaţii continue din beton 

armat, echilibrate cu grinzi de legătură. Placa de pardoseală se va executa din beton slab armat.  

Construcţia va avea acoperiş în terasă circulabilă ocazional peste etajul al doilea la nivelul +10,00m 

(10,50m măsuraţi de la cota terenului amenajat) şi cu acoperiş tip şarpantă în pante mici şi 

învelitoare cu olane. 

Elemente de anvelopare şi finisaje: 

Pereţii exteriori se vor placa cu polistiren expandat de 10cm. Tâmplăria este realizată din 

PVC, cu geam dublu, termoizolant. Acoperişul este cu şarpantă din lemn iar învelitoarea este 

realizată din olan. Apele pluviale se colectează cu jgheaburi şi burlane. Cromatica finisajelor va fi 

din gama bejurilor, combinate cu nuanţe de alb şi lemn natural. 

Împrejmuiri 

Conform PUG – soclu piatră 60-70 cm, montanţi şi trafor din lemn sau metalic până la înălţimea 

de 1,60 m, dublat de gard viu. 

Circulaţii. 

Locurile de parcare necesare se asigură în interiorul proprietăţii între cele două corpuri de clădire, 

la nivelul solului şi sunt accesibile direct din strada Ghe. Ţuţuianu. 



4.2 Modul de asigurare a utilitatilor 

- alimentare cu apă – racord la reţea RAJA, conform avizului la faza A.C. 

- evacuarea apelor uzate – racord la reţea RAJA, conform avizului la faza A.C. 

- asigurarea agentului termic – centrala termica proprie pe gaz natural. 

- alimentare cu energie electrică – racord la reţeaua ENEL conform avizului la faza A.C. 

4.3 Bilanţ teritorial 

Supraţata teren =  1073.87 mp 

Construcţii existente: 

 Sconstruită = 147.00mp / Sdesfaşurată= 371.00mp 

POT existent  = 22.7% (cf. C.U.), CUT existent  = 0.33 (cf. C.U.) 

Construcţie propusă 

 Sconstruită = 260 mp / Sdesfaşurată= 916mp 

Sconstruită totală   = 407mp / Sdesfaşurată totală= 1287mp 

POT propus    = 38%, CUT propus    =1.2 

Suprafaţă spaţii verzi: 496,80 mp – 52% 

5. Concluzii 

Amplasarea clădirilor propuse nu prezintă consecinţe negative asupra vecinătăţilor şi răspunde 

nevoii beneficiarului de a realiza o extindere a serviciilor turistice. 

Clădirea propusă nu va avea nevoie de ferestre către vecinătatea din sud cu proprietatea  

IE109136. Se va asigura lumina prin elemente fixe din sticlă de tip cărămizi Nevada, geam mat. 

Clădirea nu umbreşte cllădirile învecinate şi nu este umbrită de acestea. 

Clădirea propusă va beneficia de accesul existent din aleea Falezei. 

Locurile de parcare se vor amenaja în interiorul proprietăţii, accesibile direct din stradă. 

Împrejmuirea se va realiza conform prescripţiilor existente în Planul Urbanistic General. 

Strada Ghe. Ţuţuianu îşi păstreată profilul. 

Intocmit: arh. Laurenţiu Georgescu 

 




