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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 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, documentatie aprobata prin HCL nr.
160/25.07.2019, cu urmatoarele reglementari propuse:

UTILIZĂRI ADMISE: locuinţe individuale şi colective; echipamente publice specifice zonei rezidenţiale; scuaruri publice; împrejmuiri, căi de acces pietonale şi private, parcaje, spaţii plantate;
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; locuinte de vacanta

POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI: P.O.T. = 50% și 70% pt extinderi; C.U.T. = 1.5 și 2.0 pt extinderi; Regim de înălțime  =  P+2E
UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI: 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 locuinţelor, 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:

UTILIZĂRI INTERZISE: 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;

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME,DIMENSIUNI).
:Regim de construire izolat  - dimensiunile minime în cazul concesionării terenurilor - S = 200 mp și front = 12 m / dimensiuni minime  în alte zone - S = 250 mp și front = 12 m
AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT:

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 suprafaţa dintre aliniere şi aliniament se interzic construcţiile anexă de orice fel.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR.
            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.
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 puţin 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;
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 obţinute în urma unei dezmembrări).

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.
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%.

 CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ:
Se vor respecta caracteristicilor arhitecturale dobrogene, se vor utiliza învelitori ceramice şi culoarea tencuielilor exterioare tradiţională- alb.
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.

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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