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CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE

1.1. OBIECTUL DOCUMENTAŢIEI DE URBANISM

Prezenta documentaţie de urbanism se realizeaza in vederea obtinerii autorizatiei de construire
pentru un imobil 2S+P+21E+TERASA CIRCULABILA cu destinatia de apartamente de
vacanta,spatii comerciale si de recreere,piscina.
Terenul pe care se realizeaza constructia are 4398mp si se doreste detalierea reglementarilor
stabilite prin PUG mun.Mangalia aprobat cu HCL 160/2020,respectiv:accesurile auto si
pietonale,conformarea arhitectual volumetrica a cladirii,suprafata destinata spatiilor verzi si
locurilor de parcare, retragerile laterale si posterioare.

Documentaţia de urbanism se coreleaza cu prevederile planurilor urbanistice anterior aprobate, în
concordanta cu funcţiunile existente, cu vecinătăţile imediate şi cu solicitările
populaţiei,reglementand amanuntit prevederile stabilite prin PUG mun.Mangalia aprobat cu HCL
160/2020,conform legii 350/2001 si prin Normele metodologice de aplicare a legii 350/2001.
Conţinutul documentaţiei de urbanism răspunde cerinţelor din Ordinul GM 009-2000 al MLPAT,
precum şi Legii 350/2001 şi tratează următoarele categorii de probleme:

- circulatiile auto si pietonale
- organizarea urbanistic-arhitecturală în funcţie de caracteristicile zonei urbane
- indici şi indicatori urbanistici (retrageri,regim de aliniere, regim de înălţime, POT, CUT etc.)
- dezvoltarea infrastructurii edilitare
- statutul juridic şi circulaţia terenurilor
- actualizarea planurilor topografice .

Documentaţia de urbanism PUD avizată şi aprobată de către Consiliul local al municipiului
Mangalia conform prevederilor legale în vigoare, va deveni instrumentul de reglementare
urbanistică al Primariei Municipiului Mangalia în activitatea de gestionare a spaţiului construit din
zona studiată.

1.2.SURSE DE DOCUMENTARE

Analiza situaţiei existente şi formularea propunerilor şi a reglementărilor va avea la bază
următoarele acte normative şi documentaţii de urbanism:
 Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările 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;

 Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările
ulterioare, precum şi Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 – Ghid privind elaborarea şi aprobarea
regulamentelor locale de urbanism;

 Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările
ulterioare;

 Legea nr. 10/1991 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;
 Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;



 Legea nr. 7/1996, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, actualizată;
 Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare;
 Legea nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea

OUG 195/2005 privind protectia mediului;
 Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private

asupra mediului;
 Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate

publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
 Legea 114-1996-Legea locuintei;
 ORDIN MLPAT GM 009-2000 – Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de

elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu”;
 HCLM 113/27.04.2017-Regulament parcaje Municipiul Constanta;
 NP 24-97/1997 Normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme;
 Planul Urbanistic General al municipiului Mangalia şi Regulamentul local de urbanism

aferent, aprobat prin HCLM nr.  160/2020.

CAPITOLUL 2 – STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII,REGLEMENTARI EXISTENTE

2.1. EVOLUŢIA ZONEI

Zona ce face obiectul documentaţiei de urbanism«ELABORARE PLAN URBANISTIC DETALIU»
în suprafaţă de 4398mp, se află în intravilanul municipiului Mangalia.
Municipiul Mangalia, este situat la limita de sud – est a ţării, la aproximativ 45 km sud de Municipiul
Constanţa şi la aproximativ 11 km nord de punctul de frontieră Vama Veche cu Bulgaria. Aşezarea
geografică: 43,49’ latitudine nordică; 28,35’ longitudine estică. Teritoriul administrativ al
Municipiului Mangalia: 6283ha. Facilităţile de transport: portul comercial, drumul naţional DN39,
gara Mangalia– punct terminus al reţelei de căi ferate din partea de sud-est a României, aeroportul
Mihail Kogălniceanu la mai puţin de 70 km – fac zona deosebit de atractivă.

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE ŞI ÎN PREVEDERI EXISTENTE INDICATORI URBANISTICI
PUZ

În vecinatatea terenului care face obiectul PUD se află terenuri aparţinând domeniului public al
primăriei municipiului Mangalia si terenuri proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice.Zona
studiată este parte dintr-o zona mixta, cu functiuni de locuire, completate de functiuni
turistice,spatii comerciale si de agrement,specifice zonei studiate din vecinatatea plajei Marii
Negre.
Amplasamentul studiat se gaseste in zona nord-estica a Mangaliei,in statiunea Olimp, mai exact pe
str.Olimp,nr.10D+10E+10F.Zona beneficiaza de acces facil din arterele importante decirculaţie din
zonă ,respectiv str.Amfiteatru,str.Trandafirilor.
Vecinătăţile sunt reprezentate de zone turistice si comerciale si zone de agrement(in imobile cu
regim de inaltime P+1E-P+15-16E) .
Conform HCLM nr. 160/2020,terenul studiat se afla in zona de reglementare UTR2,IS3C,avand:
Utilizari admise:hoteluri,pensiuni,agentii de turism,parcaje la sol si multietajate cu conditia sa nu fie
vizibile in mod direct din zonele prncipale de servicii,cazare,recreere,restaurante,baruri, cofetarii,
cafenele,biblioteci,mediateci,spatii libere pietonale,pasaje pietonale acoperite,piste de
biciclete,spatii plantate,puncte de informare,spatii de expozitie,centre de recreere,case de vacanta,
spatii acoperite si descoperite pentru desfasurarea activitatilor cultural-artistice,comert cu
amanuntul.
Indicatori urbanistici maximi aprobati:

 regimul de inaltime minim: P+9E
 POT maxim 60%
 CUT maxim 4,8.

Terenul ce a generat initiativa intocmirii unui P.U.D. apartine proprietarilor SC MCF CONSTRUCT
2000 SRL, conform actului de proprietate anexat.



2.3. ELEMENTELE CADRULUI NATURAL

Clima municipiului Mangalia evoluează pe fondul general al climatului temperat continental cu
influenţe marine, prezentând anumite particularităţi legate de poziţia geografică şi de
componentele fizico-geografice ale teritoriului. Vecinătatea Mării Negre asigură umiditatea aerului
şi reglează încălzirea acestuia.
Regiunea se caracterizează printr-un climat secetos, cu precipitaţii atmosferice rare, dar
înseminate cantitativ. Volumul precipitaţiilor anuale este cuprins între 300 şi 400 mm/an.
Temperaturile medii anuale se înscriu cu valori superioare mediei naţionale, de 11,2ºC.
Temperatura medie iarna este apropiată de 0ºC, dar pozitivă, iar vara depaşeşte 25ºC.

2.4. PARTICULARITATI GEOTEHNICE ,HIDROLOGICE  SI SEISMICE ALE TERENULUI

Din punct de vedere geologic, terenul amplasament  apartine platformei Dobrogei de Sud,
cuprinsa  intre Masivul Dobrogei Centrale ( de care este separat prin falia Capidava – Ovidiu),
Platforma Valaha,  zona de self a Marii Negre (precontinentul)  si frontiera de stat cu Bulgaria.
Delimitarea Platformei Valahe de Platforma Dobrogei de Sud se face in lungul unei fracturi
paralele cu Dunarea, dupa care este inaltata.

Dobrogea de Sud prezinta o structura cu trasaturi specifice de platforma, avand un
soclu cristalin, acoperit cu o cuvertura groasa de sedimente necutate.
- soclul este alcatuit din gnaise granitice, peste care stau sisturile cristaline mezometamorfice;
- cuvertura sedimentara este reprezentata prin ciclul de sedimentare paleozoic de varsta

siluriana si devoniana, alcatuita litologic din argile cenusii cu intercalatii calcaroase, gresii
cuartoase, marne si marne calcaroase;
- ciclul de sedimentare jurasic- cretacic : in acest ciclu se dezvolta un complex litofacial
predominant carbonatic, reprezentat prin calcare si dolomite;
-  ciclul de sedimentare paleogen – miocen superior, reprezentat prin nisipuri verzi
glauconitice peste care stau calcarele organogene;
- in perioada cuaternara platforma Dobrogei de Sud a fost acoperita cu depozite eoliene de
tip loess, care acopere aceasta arie ca o patura aproape continua.

Din punct de vedere geologic, zona studiata se caracterizeaza prin prezenta
formatiunilor  sedimentare reprezentate prin stratul de loessuri  şi depozite loessoide din
pleistocen ( praf argilos de natura loessoida si argile).

Stratificatia terenului se continua cu orizontul calcaros care reprezinta fundamentul
reguinii.

Din punct de vedere morfologic, teritoriul judetului Constanta este format dintr-un podis
suspendat fata de Marea Neagra si Dunare, cu altitudini de 160 ÷200m la N si la S de culoarul
Vaii Carasu de 50 ÷ 100 m . Cele mai scazute altitudini sunt inregistrate in lungul litoralului    (
0,00m ) si in lunca joasa a Dunarii ( 8 ÷ 10m ).

Zona cercetata este situate in partea de SE a judetului Constanta si apartine Podisului
Dobrogei de Sus, subunitatea Cobadin, denumita Podisul Topraisar. Relieful este domul,
cvasiplan, cu vai largi si putin adancite.

Contactul cu Marea Neagra se realizeaza printr-un tarm inalt, cu faleze, intrerupt de
zone joase cu limanuri fluvio - marine.Prezenta calcarelor sarmatiene si cretacice a determinat
aparitia reliefului carstic; vai seci, chei, doline, pesteri, polii cu zone endoreice ( Negru Voda ,
Lespezi, Amzacea, Mereni ). Zona endoreica este zona  fără scurgere în Oceanul Planetar; de
obicei, este  o zonă drenată de ape curgătoare ce nu au legătură cu rețeaua hidrografică
tributară mărilor și oceanelor.

Din punct de vedere geomorfologic, terenul amplasament cercetat, este denivelat si
urmareste linia reliefului din zona.

 Pe amplasament nu se semnaleaza fenomene de alunecare sau prabusire care ar
putea afecta stabilitatea viitoarei constructii.

Din punct de vedere hidrogeologic, în Dobrogea de Sud există acumulări de ape în
formaţiuni de vârste diferite cum ar fi Cuaternarul, Pliocenul, Eocenul şi Senonianul, dar
acestea au numai extensiuni reduse şi importanţă locală.

Cele mai importante acvifere, atât ca extensiune cât şi ca potenţial economic, sunt
legate de depozitele calcaroase barremian-jurasice şi sarmaţiene.



Caracteristica reliefului Podisului Dobrogei de Sud constituie retea de vai ramificate
care l-au fragmentat puternic. Pe marginea dinspre Dunare, văile se desfasoara spre V,NV si
E, si se termină cu limane fluviatile ( lacurile Bugeag, Oltina si Vederoasa), iar cele dinspre
mare in lagune sau limanuri fluvio-maritime cum ar fi: lacul Techirghiol, lacul Tasaul, lacul
Mangalia.

In interior,  judetul Constanta, este deficitar in privinta apelor curgatoare (cele mai multe
avand debite mici si oscilante), pe margini are numeroase lacuri-limane fluviatile si fluvio-
maritime.  O nota caracteristica a retelei hidrografice de pe teritoriul judetului este densitatea
foarte scazuta a acesteia, de 0,1 km/km2, reprezentand cea mai redusa valoare de pe intreg
teritoriul tarii.

Din punct de vedere seismic, Romania apartine unei zone seismice moderate pana la
ridicata.

Din punct de vedere al zonarii teritoriului Romaniei in termenii de valori de vârf ale
acceleraţiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20 % probabilitate de depasire
in 50 ani, localitatea cercetata conform P100/1 - 2013, se incadreaza in zona
seismica cu ag = 0,20 g şi o perioadă de control Tc=0,7 sec a spectrului de raspuns.

Adancimea de inghet conform NP 112-2014 privind proiectarea fundatiilor de suprafata
si conform STAS 6054/77 – zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea maxima de inghet,
in zona analizata, se situeaza la  – 0,80 m.

Codul CR-1-1-4/2012 prevede zonarea teritoriului României în termeni de valori de
referință ale presiunii dinamice a vântului.

      In evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor”, valoarea de referinţă a presiunii
dinamice a vântului la un interval mediu de recurenţă 50 ani (IMR = 50 ani), pentru localitatea
cercetata  este de  qb = 0,5 kPa, construcţiile având încadrare în clasa de importanţă –
expunere I.

1.9. Codul CR-1-1-3/2012 prevede zonarea teritoriului României în termeni de valori
caracteristice ale încărcării din zăpadă pe sol, sk, pentru altitudini A<1000m.

In  „Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor”, pentru localitatea cercetata,  se
precizează o valoare caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol sk = 2,0 KN/m2, construcţiile
având încadrare în clasa de importanţă – expunere I.
Recomandari :

- Pentru fazele urmatoare de proiectare, se vor efectua lucrari de teren amanuntite
( foraje geotehnice si sondaje de penetrare dinamica grea ) pentru fiecare obiectiv in parte,
pentru astabilii cu exactitate solutia optima de fundare

Avand in vedere ca perimetrul cercetat este in apropierea  Marii Negre, se va consulta
STAS-ul 3349-85 pct.2,9 si Normativul NE 012/1 – 2007 si NE 012/2 - 2010.

In situatia in care apar probleme ce necesita explicatii suplimentare fata de cele expuse
mai sus, se va lua legatura cu inginerul geotehnician.

2.5. CIRCULATII, PARCAJE

Amplasamentul care a generat PUD beneficiază de acces facil din arterele importante de circulaţie
din zonă :str.Trandafirilor,str.Amfiteatru.
Accesul la teren se face din str.Amfiteatru,avand latimea medie a carosabilului de minim 6metri.

2.6. OCUPAREA TERENURILOR

Teritoriul studiat prin P.U.D. şi zonele învecinate sunt caracterizate de existenţa unor funcţiuni de
locuire si functiuni complementare acesteia , care nu se incomodează reciproc:
 Turism,
 Servicii,
 Comert
 Zone de agrement.

În ceea ce priveşte calitatea fondului construit, aceasta este bună. Imobilele din zona sunt noi
sau renovate.



Terenul studiat are, conform cadastrului, categoria de folosinta curti – constructii si este in prezent
liber.

2.7. ECHIPAREA EDILITARĂ

Zona studiată dispune de reţele de utilităţi: alimentare cu apă, canalizare şi alimentare cu energie
electrica.

Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se pot realiza de către
investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, dupa caz, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

Reţelele noi sau extinderea reţelelor existente precum şi racordurile la acestea vor fi amplasate în
subteran, în conformitate cu prevederile art. 18, alin (2^1) al Regulamentului General de Urbanism
aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificarile ulterioare.

2.8. PROBLEME DE MEDIU ŞI MĂSURI DE PROTECŢIE A MEDIULUI

Zona studiată nu ridică probleme de mediu, fiind situata în afara arealelor protejate, iar lucrările
propuse, de reabilitare urbană, nu impun adoptarea unor măsuri speciale de protecţie a mediului,
ele constând în măsurile obişnuite ce trebuie avute în vedere la autorizare: măsuri de protecţie a
mediului în ceea ce priveşte protejarea împotriva poluării, reducerea riscurilor naturale, realizarea
de spaţii verzi, măsuri de protecţia muncii etc.

2.9. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Teritoriul din zona in care se afla si terenul studiat de prezenta documentaţie de urbanism aparţine
persoanelor fizice şi juridice, domeniul public şi privat al U.A.T. Mangalia.

2.9.OPŢIUNILE POPULAŢIEI

Pe terenul ce a iniţiat elaborarea PUD-ului se doreşte studierea oportunităţii edificării unui imobil
2S+P+21E+TERASA CIRCULABILA cu destinatia de apartamente de vacanta,spatii comerciale si
de recreere,piscina. Pe teren nu exista in prezent nici o constructie.

2.10. DISFUNCTIONALITATI

Zona studiata prin P.U.D. prezinta disfunctionalitati de ordin estetic, generate de faptul ca terenul,
fiind neconstruit, au aparut spatii verzi neamenajate, cu vegetatie crescuta haotic.

CAPITOLUL 3 – REGULAMENT URBANISM, PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
PE LOTUL STUDIAT

3.1. REGULAMENT URBANISM PROPUS

Conform P.U.G.Mangalia, terenul studiat face parte din zona de reglementare UTR 2,IS3C.

Articolul 1 – Definitie si scop

1) Prezentul regulament de urbanism este o documentatie cu caracter de reglementare care
cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a
constructiilor pe terenul studiat prin P.U.D.

2) Normele cuprinse in prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executarii
constructiilor in limitele P.U.D.

3) Prezentul regulament de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de
reglementare ale P.U.G Mangalia,fara a modifica indicatorii urbanistici maxim aprobati ce
nu sunt permisi a fi modificati prin PUD-uri conform legislatiei in vigoare, si ale P.U.D. ce
urmeaza a fi aprobat.



Articolul 2 – Domeniul de aplicare

1) Prevederile prezentului Regulament de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile in
limitele P.U.D., la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea conditiilor si limitelor
de recunoastere a dreptului de construire.

2) La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea in vedere si vor fi aplicate prevederile
prezentului regulament local de urbanism, asigurandu-se impunerea cerintelor necesare
pentru realizarea prezentelor prevederi.

3) Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic de detaliu, contine
norme obligatorii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Autorizatiile de
construire se vor emite cu observarea si respectarea prevederilor prezentului regulament
precum si a planului de reglementari propuse.

4) La emiterea autorizatiilor de construire se vor avea in vedere si se va asigura
respectarea,pe langa prevederile documentatiilor de urbanism si regulamentelor locale, a
tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerinte,sarcini ori conditii special de utilizare a
terenurilor si/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori constructii.La
emiterea autorizatiilor de construire se vor lua masurile pentru asigurarea securitatii si
sanatatii oamenilor si pentru asigurarea respectarii cerintelor de protectie a mediului.

Articolul 3 – Zone protejate

Zona studiata nu se incadreaza in zone protejate.

Articolul 4 – Utilizari admise

 hoteluri,
 pensiuni,
 agentii de turism,
 parcaje la sol si multietajate cu conditia sa nu fie vizibile in mod direct din zonele principalede

servicii,
 cazare,
 recreere,
 restaurante,baruri, cofetarii, cafenele,
 biblioteci,mediateci,
 spatii libere pietonale,pasaje pietonale acoperite,
 piste de biciclete,
 spatii plantate,
 puncte de informare,
 spatii de expozitie,centre de recreere,
 case de vacanta,
 spatii acoperite si descoperite pentru desfasurarea activitatilor cultural-artistice,
 comert cu amanuntul.

Articolul 5 – Utilizari admise cu conditionari

 se permite construirea unor obiective izolate de servicii turistice cu conditia asigurarii
conditiilor de accesibilitate rutiera,pietonale,a transportului in comun si a mijloacelor
alternative de transport

 se permite realizarea obiectivelor de servicii turistice in zonele de risc natural,in
proximitatea elementelor de patrimoniu natural sau construit si a obiectivelor ce presupun
zone de protectie,cu conditia realizarii unui studiu geotehnic si obtinerea avizelor necesare
conform legislatiei in vigoare

 pentru parcelele care sunt in zonele de protectie a siturilor arheologice sunt admise,pana la
cercetarea exhaustiva a perimetrului ce este delimitat ca sit arheologic si descarcarea sa
de sarcina arheologica,numai activitati agricole care nu afecteaza solul pe o adancime de
maxim 25cm

 sunt admise amenajarea de circulatii pietonale numai dupa identificarea unor trasee ce nu



afecteaza siturile arheologice

Articolul 6 – Utilizari interzise

 locuire individuala si colectiva
 se interzice localizarea restaurantelor care comercializeaza bauturi alcoolice la o distanta

mai mica de 100mp de servicii si echipamente publice si biserici
 anexe pentru cresterea animalelor pentru productie si subzistenta care intra sub incidenta

normativelor de protectie sanitara si sanatatea populatiei
 constructii provizorii
 dispunerea de panouri de afisaj pe plinurile fatadelor,desfigurand arhitectura si deteriorand

finisajul acestora
 platforme de precolectare a deseurilor urbane
 depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice
 activitati productive care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din

circulatiile publice
 statii de betoane
 autobaze
 statii de intretinere auto cu capacitatea de peste trei masini
 spalatorii chimice
 lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile

de pe parcelele adiacente
 orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau

care impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice

   Articolul 7 – Parcelarea

Prezenta documentaţie de urbanism nu are ca obiect (re)parcelarea terenurilor.

Articolul 8 – Amplasarea cladirilor fata de aliniament

 aliniamentul este definit ca linia de separare intre domeniul public si proprietatea privata;
 in zonele construite dispunerea cladirilor fata de aliniament va respecta caracterul strazii

dupa cum urmeaza:
-in raport cu caracterul strazilor existente cladirile pot fi dispuse pe aliniament sau pot fi
retrase cu conditia sa nu lase aparente calcane ale constructiilor invecinate
-constructiile noi se vor retrage de aliniament la regimul de aliniere specific strazii pe care
se situeaza.

Articolul 9 – Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei

 cladirea va fi amplasata la minim 5,96metri de limita nordica,minim 3,59m limita sudica si
minim 4,36metri la limita vestica.

Articolul 10 – Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela

• distanta minima dintre cladirile de pe aceeasi parcela va fi egala cu inaltimea la cornisa a
cladirii celei mai inalte pentru fatadele de camere locuibile

• distanta se poate reduce la jumatate,dar nu mai putin de 4metri,daca fronturile opuse nu au
camere locuibile

Articolul 11 - Circulatii si accese

 parcela va avea asigurate trei accesuri auto si unul pietonal din strada Amfiteatru;
 pentru toate categoriile de constructii vor fi amenajate accese pentru interventii in caz de

incendiu,dimensionate conform normelor pentru trafic greu
 -accesurile si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier urban si

trebuie sa fie pastrate libere in permanenta



 in toate cazurile e obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a prsoanelor
dizabilitate

 se va amplifica circulatia pietonala prin crearea pasajelor si deschiderea curtilor cu functiuni
atractive pentru pietoni

 numarul si conformatia accesurilor din prezentul regulament se determina conform HGR
525/1996.

Articolul12 – Stationarea autovehiculelor

Autorizarea executarii constructiilor care prin destinatie necesita locuri 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.

Se prevad urmatoarele parcaje:
Construcţii de agrement(Locuri de joaca pentru copii,Parcuri,Scuaruri)câte un loc de parcare
pentru 10-30 de persoane.
Construcţii de locuinţe câte un loc de parcare la 2-10 apartamente în locuinţe colective cu acces
şi lot în comun.
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 13 – Inaltimea maxima a constructiilor

• inaltimea minima admisa la parcelele cu suprafata mai mare de 1000mp este P+9E
• 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 14 – Aspectul exterior al cladirilor

• aspectul cladirilor va tine seama de caracterul specific al zonei si 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 );

• 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.

Articolul 15 – Asigurarea echiparii edilitare si evacuarea deseurilor

• aspectul cladirilor va tine seama de caracterul specific al zonei si 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, 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, panouri tip sandwich.
• se vor utiliza materiale moderne: lemn, placari de exterior (de ex. ceramice sau alucobond),
vopsele lavabile,vor predomina tonuri şi nuanţe de culori calde, pastelate, nestridente(exemplu: alb,
crem, tonuri de gri etc.) ;
• tâmplăria ferestrelor se va finisa în aceeaşi culoare cu structura vizibilă a şarpantei.

Articolul 16 – Spatii libere si plantate

La realizarea orcaror investitii 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 suprafata aferenta spatiilor verzi si suprafata
terenului detinuta de investitor/ beneficiar, suprafata de spatiu verde putand fi repartizata pe:
 suprafata teren ramasa libera dupa realizarea constructiilor si parcarilor aferente
 suprafata fatadelor constructiilor
 suprafata teraselor/ acoperisului.

Detinatorii constructiilor existente vor lua masuri pentru a asigura suprafetele minime de spatii



P.O.T. maxim = 60%, conform P.U.G.

CUT maxim = 4,8, conform P.U.G.

verzi, conform procentelor minimale de mai jos, respectand prevederile anterioare privind
modalitatea de calcul a acestora:
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%
Blocuri de locuinte -Spatii verzi si plantate in functie de tipul de locuire 30%
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 paleta
de plante, corelate cu cele 4 anotimpuri

  -   pe fatadele cladirilor pot fi amplasate ghivece,jardiniere.
- 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;

Tipurile de plante propuse pentru amenajarea spatiilor verzi in conformitate cu HCJ nr.152/2013
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 hotararii.

Articolul 17 – Imprejmuiri

-Gardurile spre strada ale cladirilor retrase de la aliniament 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 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.

Articolul 18 – Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T. = mp AC /mp teren * 100)

Articolul 19 – Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T. = mp ADC /mp teren)

3.2. PROPUNERE AMPLASARE CONSTRUCTII PE TERENUL STUDIAT
DETALIERE

Proiectul a fost intocmit pe baza temei cadru elaborata de beneficiar, particularitatilor terenului din
punct de vedere al vecinatatilor si conditiilor geotehnice, dar si a conditiilor
urbanistice impuse prin certificatul de urbanism nr. 186/2021.

Se propune un imobil 2S+P+21E+TERASA CIRCULABILA cu destinatia de apartamente de
vacanta,spatii comerciale si de recreere,piscina.



In prezent indicatorii urbanistici existenti sunt P.O.T. = 0% si C.U.T. = 0,00.

Sunt propusi indicatorii urbanistici conform tabelului de mai jos.

COEFICIENTI URBANISTICI AMPLASAMENT STUDIAT CONSTRUCTIE PROPUSA
REGLEMENTA

RI
existente

REGLEMENTARI
conf. PUG

aprobat

REGLEMENTARI
propuse spre

autorizare
prin prezentul

proiect
POT
(suprafata construita
/suprafata terenului)

0,00% 60,00% 60,00%

CUT
(suprafata desfasurata /
suprafata terenului)

0,00 4,8 4,8

Regim de înaltime - Hmax

(nr. niveluri / metri)
-- Minim P+9E 2S+P+21E+TERAS

A CIRCULABILA
S construita 0 mp 2638,8MP 2638,8MP
Suprafata desfasurata 0 mp 21110,4MP 21110,4MP

*In conditiile specifice fiecarui amplasament,diferenta de nivel intre cota trotuar si cota zero a
parterului va putea varia,aceasta cota variabila fiind adaugata inaltimii maxime.

Imobilul propus nu afecteaza insorirea nici unei constructii existente pe terenul studiat sau pe
terenurile invecinate, neexistand camere de locuit (dormitoare, living-uri) pe zonele umbrite de
acesta, respectand OMS 119/2014.

Terenul are urmatoarele vecinatati:
 La nord: proprietate privata nr.cad.112232
 La est:str.Amfiteatru
 La sud:proprietate privata nr.cad.100894
 La vest:propr.privata nr.cad.101386

Se va respecta insorirea camerelor de locuit ale constructiilor invecinate,conform OMS
119/2014.Constructiile se vor amplasa tinand seama de studiul de insorire intocmit si
verificat conform legislatiei in vigoare,de OMS 119/2014,dar si de HGR 525/1996,ANEXA
3.10.

Limita edificabilului maxim s-a stabilit in planul de reglementari propuse, anexa la partea desenata
a acestei documentatii de urbanism.

In aceasta documentatie de urbanism edificabilul este definit ca suprafaţă componentă a
unei parcele, în interiorul căreia pot fi amplasate construcţii.

Pentru functiunea propusa se vor asigura minim 120locuri de parcare la nivelul subsolurilor si
parterului.

Spatiile verzi se vor realiza exclusiv pe baza H.C.J.C. 152/22.05.2013, respectand toate
conditionarile si specificatiile pentru tipul de functiune propus.Respectiv :pentru constructiile de
apartamente de vacanta,functiunea majoritara, vor fi prevazute spatii verzi cu rol decorativ si de
protectie avand suprafata de minim 30% din suprafata terenului(1319,4mp) la nivelul solului,pe
terase si in balcoane .Va fi plantat minim 1 copac pentru fiecare 4 locuri de parcare.

Drumul carosabil si parcajele vor fi asfaltate. Va fi realizat racordul dintre carosabil si trotuarul
existent, pentru a facilita accesul autoturismelor pe terenul proprietate a beneficiarilor.

CAPITOLUL 4 –CONCLUZII ŞI MĂSURI ÎN CONTINUARE



Reglementările urbanistice propuse prin prezenta documentaţie, necesare coordonării dezvoltării
urbanistice viitoare a terenului, contribuie la dezvoltarea spaţială echilibrată, la protecţia
patrimoniului natural şi construit, la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, precum şi la asigurarea
coeziunii teritoriale, respectând prevederile art. 2 al Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare,
ele detaliază reglementările aprobate prin P.U.G.,fara a modifica reglementarile maxime admise ce
nu pot fi modificate prin documentatiile de tip PUD.

Funcţiunea propusa este compatibila cu funcţiunea predominantă a zonei şi respecta principalele
obiective ale activităţii de urbanism:
 îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa prin eliminarea disfuncţionalităţilor, asigurarea accesului la

infrastructuri, servicii publice şi locuinţe convenabile pentru toţi locuitorii;
 utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcţiunile urbanistice adecvate;
 extinderea controlată a zonelor construite;
 asigurarea calităţii cadrului construit, amenajat şi plantat;
 asigurarea unor retrageri optime intre constructii;
 asigurarea însoririi clădirilor conform OMS nr. 119/2014;
 asigurarea acceselor obligatorii la lot;
 asigurarea circulatiilor si a locurilor de parcare necesare în incinta proprietăţii;
 asigurarea spatiilor verzi.

ÎNTOCMIT,
URBANIST ROXANA MARCULESCU
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Acces pietonal in incinta

Constructii existente invecinate

Indicativ zona de reglementare existenta

Conform HCL Mangalia nr.160/2020,terenul studiat se afla in zona de  reglementare UTR 2,IS3C-
subzona institutiilor publice si serviciilor de tip turistic cu regim inalt de inaltime:
· Functiuni admise:hoteluri,pensiuni,agentii de turism;parcaje la sol si multietajate cu conditia sa nu fie

vizibile in mod direct din zonele principale de servicii,cazare,recreere;restaurante ,baruri,
cofetarii,cafenele;biblioteci,mediateci;spatii libere pietonale,pasaje pietonale acoperite,piste de
biciclete;spatii plantate;puncte de informare;spatii de expozitie,centre de recreere; case de vacanta;
spatii acoperite si descoperite pentru desfasurarea activitatilor cultural-artistice; comert cu amanuntul;

· Indicatori urbanistici maximi aprobati:
§ regimul de inaltime : P+9E si peste
§ POT maxim 60%
§ CUT maxim 4,8.

Prin PUD nu se modifica indicatorii urbanistici maximi aprobati in zona,doar se detaliaza reglementarile
aprobate la nivelul parcelei studiate.

Limita amplasament ce a generat PUD S=4398mp  
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Circulatii pietonale publice

Acces pietonal in incinta

Constructii existente invecinate

Indicativ zona de reglementare existenta

UTR 2-IS3C

Conform HCL Mangalia nr.160/2020,terenul studiat se afla in zona de  reglementare UTR 2,IS3C-
subzona institutiilor publice si serviciilor de tip turistic cu regim inalt de inaltime:
· Functiuni admise:hoteluri,pensiuni,agentii de turism;parcaje la sol si multietajate cu conditia sa nu fie

vizibile in mod direct din zonele principale de servicii,cazare,recreere;restaurante ,baruri,
cofetarii,cafenele;biblioteci,mediateci;spatii libere pietonale,pasaje pietonale acoperite,piste de
biciclete;spatii plantate;puncte de informare;spatii de expozitie,centre de recreere; case de vacanta;
spatii acoperite si descoperite pentru desfasurarea activitatilor cultural-artistice; comert cu amanuntul;

· Indicatori urbanistici maximi aprobati:
§ regimul de inaltime : P+9E si peste
§ POT maxim 60%
§ CUT maxim 4,8.

In limita edificabilului constructiei propuse au fost incluse doar constructiile supraterane,de la nivelul
parterului in sus,subsolurile avand limitele minime fata de proprietate astfel incat sa respecte Codul Civil in
vigoare.Piscinele descoperite situate la nivelul parterului,circulatiile pietonale si carosabile, parapetii de
protectie nu au fost incluse in limitele maxime ale edificabilului maxim al imobilului propus,putand sa il
depaseasca in limita proprietatii beneficiarului.
Prin PUD nu se modifica indicatorii urbanistici maximi aprobati in zona,doar se detaliaza reglementarile
aprobate la nivelul parcelei studiate.

Cu repectarea HGR 525/1996, pentru functiunile propuse se vor asigura minim 120locuri de parcare in incinta,la nivelul solului si
in subsoluri.Se asigura 3 accesuri auto si 1 acces pietonal la lot.
Spatiile verzi si plantate,spatii de joc si de odihna,se vor realiza exclusiv pe baza H.C.J.C. 152/22.05.2013, respectand toate
conditionarile si specificatiile pentru tipul de functiune dominanta propus,respectiv pentru apartamentele de vacanta,fiind
amenajate  in suprafata minima de 30% din teren-minim 1319.4mp,la nivelul solului,pe terase si in balcoane.Spatiile verzi vor fi
realizate tip gradina la sol si in jardiniere.Curtile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative,elemente de
mobilier urban si plantatii decorative.

Limita amplasament ce a generat PUD S=4398mp  

Circulatii carosabile publice

Acces auto in incinta

Edificabil maxim imobil propus 2S+P+21E+Terasa circulabila-apartamente de vacanta,

spatii comerciale si de recreere

Circulatii pietonale propuse in incinta

Circulatii carosabile si parcaje propuse in incinta 

Spatii verzi propuse in incinta 
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DENUMIRE PLAN:

     A-04

Constructii existente invecinate

Indicativ zona de reglementare existenta

Conform HCL Mangalia nr.160/2020,terenul studiat se afla in zona de  reglementare UTR 2,IS3C-
subzona institutiilor publice si serviciilor de tip turistic cu regim inalt de inaltime:
· Functiuni admise:hoteluri,pensiuni,agentii de turism;parcaje la sol si multietajate cu conditia sa nu fie

vizibile in mod direct din zonele principale de servicii,cazare,recreere;restaurante ,baruri,
cofetarii,cafenele;biblioteci,mediateci;spatii libere pietonale,pasaje pietonale acoperite,piste de
biciclete;spatii plantate;puncte de informare;spatii de expozitie,centre de recreere; case de vacanta;
spatii acoperite si descoperite pentru desfasurarea activitatilor cultural-artistice; comert cu amanuntul;

· Indicatori urbanistici maximi aprobati:
§ regimul de inaltime : P+9E si peste
§ POT maxim 60%
§ CUT maxim 4,8.

Prin PUD nu se modifica indicatorii urbanistici maximi aprobati in zona,doar se detaliaza reglementarile
aprobate la nivelul parcelei studiate.

Limita amplasament ce a generat PUD S=4398mp  
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