
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANTA 
MUNICIPIUL CONSTANTA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

privind aprobarea documentaţiei 
Plan Urbanistic de Detaliu - STAŢIE SKID GPL 

str. Oborului nr. 41, pe terenul în suprafaţă de 787,59 mp, 
proprietate particulară SC GENERAL TAXI SA. 

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data 23.12.2004 
Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul 

Comisiei de organizare urbanistica, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia 
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectura nr. 2 şi referatul 
Serviciului Urbanism; 

Având în vedere prevederile Legii nr.453/2001 pentru modificare şi completarea Legii nr. 
50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea 
locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul 
cadru al planului urbanistic de detaliu; 

în temeiul prevederilor art. 38, lit "c" si art 46, alin (1) din Legea nr.215/2001, privind 
administraţia publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. l - Se aproba Plan Urbanistic de Detaliu STAŢIE SKID GPL str. Oborului nr. 41, pe 
terenul în suprafaţă de 787,59 mp, proprietate particulară , conform documentaţiei anexate 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Terenul este proprietate SC GENERAL TAXI SA, conform certificatului de atestare a 
dreptului de proprietate asupra terenului seria CT nr. 0058 / 20.03.2000 . 

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei 
Urbanism, SC General Taxi SA, în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă, Prefecturii 

Judeţului Constanţa. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii. 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

CONSTANTA 

NR 551/23.12.2004 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANTA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA 
DIRECŢIA URBANISM 
SERVICIUL URBANISM 
Nr.150283/10.12.2004 

REFERAT 

Având în vedere solicitarea SC GENERAL TAXI SA privind aprobare Plan Urbanistic de 
Detaliu - STAŢIE SKID GPL str. Oborului nr. 41, pe terenul în suprafaţă de 787,59 mp, proprietate 
particulară. 

REGIMUL JURIDIC al imobilului; 
Proprietate privată SC GENERAL TAXI SA, conform certificatului de atestare a dreptului 

de proprietate asupra terenului seria CT nr. 0058 / 20.03.2000 . 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI: 
Funcţiunea predominanta a zonei este de gospodărire comunală 
Folosirea actuala a terenului - platformă betonată Caracteristici 
speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistica 
Propunere - Se propune amplasarea unei staţii de alimentare cu combustibili gazoşi tip GPL, zid 
antifoc, grup sanitar şi o cabină pentru personalul ce deserveşte staţia. 
Platforma betonată pe care se va amplasa rezervorul este poziţionată la cea 15 m fata de limita 
carosabilului dinspre str. Oborului. Suprafaţa construită este de 30,20 mp. 

ÎNCADRAREA     PROPUNERII     IN     REGLEMENTĂRILE R.G.U.     (aprobat     prin 
H.G.R.525/1996) 
Funcţiunea propusa este compatibila cu funcţiunea predominantă a zonei. 
Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) -   Staţia se va amplasa la 15 m faţă de carosabilul str. 
Oborului, 15 m faţă de clădirea RAJA şi 5,60 m faţă de limita proprietatăţii din stînga. 
înălţimea construcţiilor (art.31 si art, 23) - H propus = parter 
P.O.T. propus = 3,83 % 
C.U.T. propus = 0,038 

Documentaţia prezentata conţine : 
Piese desenate 

Plan încadrare în zonă 
Situaţia existentă 
Reglementări 

Lucrări edilitare Circulaţia terenurilor Plan situaţie 
amplasare skid GPL Piese scrise 

Memoriu justificativ 
Certificat urbanism nr. 5624/14.10.2004 

Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria CT nr. 
0058/2000 

 



Avize utilităţi 

Alte avize 

Contract de închirietre nr. 1302/15.07.20e4-şract adiţional nr.-B12/2002 
Contract de comodat din 22.07.2002 

RAJA nr. 835/65014/05.11.2004 SC 
ELECTRICA SA nr. 4022928/19.11.2004 
ROMTELECOM nr. 1428/23703/20.10.2004 
RADET nr. 9197/27.10.2004 

aviz Pompieri nr. 700613/22.10.2004 

aviz Comisie de circulaţie nr. 0000532/2004 

PROPUNERI SERVICIU : 

Propunem spre avizare Plan Urbanistic de Detaliu STAŢIE SKID GPL str. 
Oborului nr. 41, pe terenul în suprafaţă de 787,59 mp, proprietate particulară SC GENERAL TAXI 
SA, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria CT nr. 0058 / 
20.03.2000. 

ŞEF SERVICIU URBANISM, 

C.Arh. Simona BERCU 

Elaborat, 
Mariana MUNTEANU 

 

ARHITECT ŞEF,  

Arh. IONUT TOMA 


