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UAT-MUNICIPIUL TULCEA 

DIRECȚIA URBANISM, AMENAJARE TERITORIU 

SERVICIUL URBANISM, AMENAJARE TERITORIU 
COMPARTIMENT STRATEGIE URBANĂ       

Nr. Înregistrare 26298/27.08.2019 
 

 

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI PENTRU 
 DOCUMENTAȚIA PLAN URBANISTIC ZONAL „RECONFIGURARE, REORGANIZARE ȘI 

LOTIZARE ZONA VĂRĂRIE BALTĂ” INTRAVILANUL ȘI EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI 

TULCEA, UTR 24 ȘI 33, ZONA VĂRĂRIE BALTĂ, județ TULCEA 
 

 

În conformitate cu art. 36 din Legea nr. 350 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, 

Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului 

pentru aprobarea “Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea 

sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism”, în vederea aprobării 

documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal “RECONFIGURARE, REORGANIZARE ȘI 

LOTIZARE ZONA VĂRĂRIE BALTĂ” au fost parcurse etapele legale de informare și 

consultare a publicului atât de către inițiatorul proiectului cât și de către Serviciul Urbanism și 

Amenajarea Teritoriului. 

Etape premergătoare: 

-eliberarea certificatului de urbanism nr. 994/27.11.2017 

-emiterea avizului de oportunitate nr. 14 /22.04.2019 

 

Situația amplasamentului  

Terenurile pe care se propune investiția, în suprafață totală de 602.259,00 mp – conform 

măsurătorilor topo cadastrale, situat în U.T.R. 24 și 33, zona Vărărie Baltă. Din suprafața totală 

342.018,00 mp sunt în intravilanul Municipiului Tulcea, iar 260.241,00 mp în extravilanul 

acestuia, se află în proprietatea U.A.T. – Municipiul Tulcea și în proprietăți private. 

Imobilul se află situat în UTR 24 zonă P subzona  pp - subzona perdele de protecție și altele, 

zonă Ccf – subzona căi pentru comunicație feroviară și construcții aferente, zona TAG –zonă 

terenuri agricole; și UTR 33 zona TAG –zonă terenuri agricole, zona Tno – zonă alte terenuri 

neproductive, zonă TRi1 – subzona cu terenuri inundabile din Lunca Dunării, zonă CCr1- zona 

căi de comunicație rutieră și Zona LM, subzona r1 – subzona rezidențială cu locuințe 

P,P+1,P+2(până la 10,00 m). 

Folosința actuală a amplasamentului  : terenul pe care se propune investiția are categoriile de 

folosință: teren agricol, teren neproductiv, curți- construcții, drumuri de acces. 

Destinația aprobată : RECONFIGURARE, REORGANIZARE ȘI LOTIZARE ZONA 

VĂRĂRIE BALTĂ 
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Propunerea : prezenta documentație reevaluarea terenurilor neconstruite sau construite impropriu, 

în scopul parcelării și realizării unui ansamblu de locuințe funcțional, pe terenul în suprafață de 

602.259,00 mp. 

Se propune schimbarea reglementărilor și indicilor urbanistici stabiliți prin P.U.G.-ul aprobat 

cu H.C.L. nr. 29/27.05.1996 și R.L.U. aprobat prin H.C.L. nr. 19/25.02.1999 și reactualizat H.C.L. 

nr. 129/2011, după cum urmează: 

- Bilanț funcțional : 

➢ Zonă LMr – zona mixtă locuințe-comerț pe o suprafață de 297.024,00 mp (573 loturi cu 

suprafețe cuprinse între 350,00 mp și 500,00 mp): 

• LMr1 – locuințe în regim izolat; 

• LMr2 – locuințe în regim cuplat. 

 Utilizări admise : locuirea- ponderea este de minimum 75% din suprafața desfășurată. 

 Funcțiuni complementare admise: 

- Servicii complementare cu funcțiunea de locuire, cu caracter public și privat; 

- Dotări de interes public necesare: accese pietonale, carosabile, parcaje, spații verzi 

amenajate, rețele tehnico-edilitare și construcții aferente. 

Utilizări admise cu condiții : funcțiuni compatibile zonei. 

Utilizări interzise: orice unități poluante sau generatoare de riscuri tehnologice . 

Propunere valori maxime admise ale indicilor de densitate a construirii pe parcelă sunt 

următoarele: 

• POT max propus : 25 %; 

• CUT max propus : 0,75; 

• Regim de înălțime : P +2E; 

• Nivele :  3 nivele; 

•  H maxim : 10,00 m; 

 Spațiu verde amenajat pe fiecare parcelă în parte – minimum 30%.  

➢ Zonă IS – zonă instituții și servicii publice, culte, educație pe o suprafață de 10.132 mp: 

• ISc – servicii comerț; 

• ISi1 – învățământ preșcolar; 

• ISi2 – învățământ gimnazial; 

• IScu – culte; 

• ISs – dispensar 

 •POT max propus : 25 %; 

• CUT max propus : 0,75; 

• Regim de înălțime : P +2E; 

• Nivele :  3 nivele; 

•  H maxim : 10,00 m; 

➢ Zona V1 – zona spațiilor plantate publice cu acces nelimitat pe o suprafață de 55.894 

mp; 

 •POT max propus : 10 %; 

• CUT max propus : 0,10; 

• Regim de înălțime : P; 

• Nivele :  1 nivel; 

•  H maxim : 4,00 m; 
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➢ Zona V2 – zonă spații verzi de protecție pe o suprafață de 109.939,00 mp; 

➢ Zona V3 – zonă agrement pe o suprafață de 8.922,00 mp; 

➢ Zona T1 – zona căi de comunicații, circulații carosabile pe o suprafață de 114.641,00 mp; 

➢ ZonaT2 – zona căi ferate pe o suprafață de 2.256,00 mp; 

➢ Zona ape/canal pe o suprafață de 3.451,00 mp. 

- Suprafața de 260.241,00 mp se va introduce în intravilan; 

- Reconfigurarea căii ferate în circulații carosabile poate conduce la unificarea funcțională a 

zonei și eliminarea disfuncțiilor de acces; 

- Se va reconfigura rețeaua stradală respectând normele în vigoare; 

- Se va asigura zone de protecție față de zona industrilă și de depozitare a deșeurillor. 

Componența grupului cu rol consultativ : DUAT Arhitect Șef –arh.RAICU FILIP                                    

    Inspector :Mariana Săgeată 

Proiectant : SC ARIA URBANĂ S.R.L.-d. 

Urbanist : Andreescu Radu Ștefan               

Beneficiari :  Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Tulcea 

 

Informarea și consultarea publicului  

 

1.Implicarea publicului în etapa pregătitoare  

Documentația a fost depusă la UAT – Municipiu Tulcea și înregistrată cu nr. 18976 / 25.06.2019. 

Data de postare a anunțului la locul special amenajat în cadrul primăriei și pe pagina de internet a 

primăriei  26.06.2019 .  

2.Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor  

Perioada de colectare  a opiniilor cetățenilor 26.06.2019-22.07.2019. 

În data de 23.07.2019,  a avut loc grupul de lucru pentru proiectul  “RECONFIGURARE, 

REORGANIZARE ȘI LOTIZARE ZONA VĂRĂRIE BALTĂ” pentru care s-a întocmit 

Procesul-Verbal cu nr. 22468 / 23.07.2019. 

    Persoanele care au participat la grupul de lucru : 

➢ Reprezentanți beneficiar – parte colectivul Primăriei Municipiului Tulcea – reprezentanți 

ai Direcției Urbanism, Amenajare Teritoriu și ai Direcției de Întreținere și Administrare 

Patrimoniu :  

- Arhitect Șef Raicu Filip 

- Arhitect Ivanov Dan – Compartiment Strategie Urbană 

- Urbanist Andreescu Radu Ștefan - proiectant 

- Jr. Georgescu Carmen – D.I.A.P. 

- Ing. Similiu Anca – Compartiment Cadastru, Bancă de Date Urbană 

- Inspector Săgeată Mariana – Compartiment Strategie Urbană 

- Referent Barbunea Mădălina  
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➢ Reprezentanți public:  

1. Cioacă Andreea – 0757119007, strada Linului, nr. 9 

2. Florea Georgiana ( Cristea Cristian Ionel ) – 0742473912 

3. Vasiliev Valentin – 0744811345, strada Linului, nr. 36 

4. Nagy Barbara Paraschiva – 0742071362, strada Bizamului, nr. 74A 

5. Sechilă Ioana – 0756656717, strada Linului, nr. 22 

6. Stoian Mirela – 0749364610, strada Linului, nr. 17 

7. Guzgă Elena Patronela – 0743316784, strada Rogozului, nr. 19 

8. Ciucur Ion – 0744451669, strada Bizamului, nr. 108 

9. Savencu Vlad – 0758311600, Oxigen 

10. Savencu Lulu – 0740783831, strada Rogozului, nr. 40 

11. Iorga Elena și Neculai – 0728040436, strada Rogozului, nr. 24 

12. Stamate Loredana – 0753043455, solicitare concesiune  

13. Popa Nicoleta – 0753677646, strada Avatului, nr. 4 

14. Anton Stelică Neculai – 0753724122, strada Rogozului, nr. 21 

15. Chiran Gheorghe – 0754526870, Oxigen 

16. Cicrâc Iordan – 0751536122, strada Rogozului, nr. 27 

17. Bejenaru Emil – 2757737742, strada Linului, nr. 4 ; strada Bizamului, nr. 22 ; strada 

Rogozului, nr. 18 

18. Zaharencu Emil - 0727777118, strada Rogozului, nr. 30 

19. Negrișanu Fănica – 0721234268, Oxigen 

20. Iurco Magdalena – 0751892032, strada Trestiei, nr. 7 

21. Sablovschi Marian – 0745166877, strada Linului, nr. 28 

22. Barboi Ilie – 0724947207, strada Trestiei, nr. 12  

23. Pușcașu Petru – 0749828507, strada Rogozului, FN 

24. Aftene Nelu – 0745825293, Oxigen 

25. Caulea Maria – 0744215215, strada Bizamului, nr. 86 

26. Constantin Petru – 0749679137, strada Bizamului, nr. 60 

27. Munteanu Marineta – 0748824634, Oxigen 

28. Gavrilă Carmen – 0743289714, strada Bizamului, FN 

29. Luca Petru – 0740635602, Oxigen 

30. Voinescu Georgiana – 0742580760, strada Bizamului, FN 

31. Ciucur Daniela – 0799332926, strada Racului, nr. 7,9 

32. Stamate Mădălin - 0760788803 

33. Drăgăiescu Ioana – 0757159694, strada Bizamului, nr. 84 
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34. Ghenu Gheorghe – 0744215215, strada Bizamului, nr. 90 

35. Grosu Constantin – 0741691032, Oxigen 

36. Mititelu Mihai – 0744160032, Oxigen 

37. Tihon Gicu – 0744299146, Oxigen 

38. Moise Vasile – 0742580926, Oxigen 

39. Săvoaia Costică – 0747574642, Oxigen 

40. Lupu Viorel – 0749316382, strada Vărărie, nr. 1 

41. Ciucur Adrian - 0730576130 

42. Hazaparu Constantin 

43. Vorodețchi Vasilica 

44. Ciucur Nicu – 0749480939, strada Bizamului, nr. 120 

 Față de documentația P.U.Z. ”RECONFIGURARE, REORGANIZARE ȘI LOTIZARE 

ZONA VĂRĂRIE BALTĂ” care a fost supusă dezbaterii publice, s-au adus următoarele sugestii :  

 Crearea unor rețele de drumuri și spații publice cu dotări  și în centrul cartierului – dl. 

Iorga Neculai; 

 Crearea unei zone publice care să faciliteze accesul la lac/ canal. 

 Persoanele care dețin acte de proprietate asupra terenurilor din zona Vărărie Baltă doresc 

să-și păstreze configurația terenurilor. În cazul în care parte din terenurile acestora vor fi declarate 

de utilitate publică, se va urma procedura conform Legii nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 

naţional, judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare. 

 La această ședință au participat și cetățeni care au solicitat extinderea zonei studiate în 

zona poligonului și în zona situată între halda de zgură și fabrica de oxigen – se va păstra conturul 

pentru care s-a făcut informarea publicului și s-au obținut o parte din avize. 

 În zona studiată sunt terenuri aparținând domeniului privat al Municipiului Tulcea, 

ocupate abuziv  pe care sunt edificate ilegal construcții - se va realiza un recensământ al 

terenurilor, de către proiectantul documentației însoțit de dna. Sing. Barbunea Mădălina 

Alexandra, secretarul C.T.A.T.U. .   

  Ulterior ședinței grupului de lucru au mai fost înregistrate observații, propuneri, sugestii  

referitoare la intenția de elaborare PUZ - până în data de 26.08.2019, drept pentru care s-a 

întocmit prezentul raport. 

 

 

        Întocmit,  

        Insp. Mariana Săgeată                                                                                                         


