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PLAN  URBANISTIC  ZONAL 

“STATIE ITP, LINIE TAHOGRAFE AUTO, PARCARE AUTO, RAMPA PENTRU 

MONTAT TAHOGRAFE, SPALATORIE AUTO SELF SERVICE, SPATIU COMERCIAL, 

BLOC LOCUINTE” 

JUD. TULCEA, MUN. TULCEA, STR. BRETEAUA BARAJULUI, NR. 2 

Nr.cad. 2282, nr.cf. 32100 

 

 

 

MEMORIU EXPLICATIV PENTRU  

INITIEREA PROIECTULUI 
 

 
1. INTRODUCERE 

 

1.1. DATE  DE  RECUNOASTERE  A  DOCUMENTATIEI 

 

• Denumirea proiectului: PUZ – STATIE ITP, LINIE TAHOGRAFE AUTO, 

PARCARE AUTO, RAMPA PENTRU MONTAT TAHOGRAFE, 

SPALATORIE AUTO SELF SERVICE, SPATIU COMERCIAL, BLOC 

LOCUINTE 

 

• Amplasament: Judetul Tulcea, Mun. Tulcea, str. Bretaua Barajului, nr. 2, 

  nr.cad. 2282, nr.cf. 32100 

 

• Faza de proiectare: PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULAMENT LOCAL 

         DE URBANISM 

 

• Beneficiar: SC CONVENABIL SRL 

 

• Proiectant: S.C. SAMUEL PREST LINEA. SRL – TULCEA ,  

  arh. LUMINITA ARHIRE 

Certificat de RUR pentru elaborarea de proiecte de urbanism si 

amenajarea teritoriului, categoriile D si E 

 

• Nr. Proiect / data elaborarii: 64 /  2019 
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1.2. OBIECTUL  PUZ 

 

 Planul Urbanistic Zonal are ca obiect analiza unui teren din intravilanul municipiului 

Tulcea, cu o suprafata de 5 000 mp, in vederea schimbarii functiunii din zona rezidentiala in 

zona pentru institutii publice si servicii de interes general, constructii pentru alte prestari 

servicii si zona rezidentiala cu cladiri cu mai mult de 3 niveluri (peste 10 m), exclusiv 

rezidentiala (locuinte si funcitiuni complementare), respectiv construirea unei statii itp, linie de 

tahografe auto cu zona de montare a acestora, parcare auto, spalatorie auto self service, spatiu 

comercial si bloc de locuinte. De asemenea se va impune o zona de cai de comunicatie si 

circulatiile aferente.  

 

 Terenul are o suprafata de 5 000 mp si este situat in Municipiul Tulcea. Lotul a fost 

dobandit de beneficiarul Sc Convenabil Srl – Adm. Mauna Gigi prin contract de vanzare – 

cumparare        nr. 1022 din 09.08.2019, de la sotii Mihai Petra si Mihai Niculai.  

 

Zona studiată are următoarele vecinătăţi: 

• la nord – teren proprietate particulara ( Galca Ana, State Eugen, Moraru Liliana); 

• la est – teren din domeniul public de interes local, strada Breteaua Barajului; 

• la sud – teren proprietate particulara ( Georgescu Constantin, Sc Coral Srl si Enache 

Samuel); 

• la vest – teren proprietate particulara ( ADS). 

 

1.3. INCADRAREA IN LOCALITATE 

 

 Zona studiata se afla in intravilanul Mun. Tulcea, judetul Tulcea, cu acces la strada 

Breteaua Barajului care face legatura intre amplasament cu strada Barajului si strada Babadag 

( cele mai importante artere din zona).  In ceea ce priveste relationarea zonei studiate cu 

localitatea, aceasta beneficiaza si de posibilitati de cooperare in domeniul edilitar ( racordarea 

la alimentarea cu apa, canalizare si energie electrica ) si de acces la institutii de interes public 

si servicii existente. Potrivit reglementarilor din PUG-ul aprobat, terenul se afla in zona 

rezidentiala.  

1.4. CIRCULATIA 

 

 Circulatia principala se afla pe Strada Barajului si pe Strada Babadag, care sunt drumuri 

modernizate (asfaltate), cu patru benzi de circulatie fiecare. Din strada Barajului se face accesul 

catre lotul studiat pe strada Breteaua Barajului in stare functionala foarte buna, recent 

modernizat. 
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1.5. PARCAJE 

 

 Autorizarea executarii constructiilor, care prin destinatie necesita spatii de parcare, se 

emite numai daca exista posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului public.  

           Necesarul de parcare va fi dimensionat conform recomandarilor normativelor P132/93 

si H.G. 525/1996. Anexa nr. 5 si HCL 201 din 28.09.2017. 

 

5.11 - Construcţii de locuinţe  

5.11.1 - Pentru construcţii de locuinţe, în funcţie de indicele de motorizare a localităţii, vor fi 

prevăzute locuri de parcare după cum urmează: 

• 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.  

5.11.2 - Din totalul locurilor de parcare pentru locuinţele individuale vor fi prevăzute garaje 

în procent de 60 - 100%. 

 

5.3 - Construcţii comerciale  

5.3.1 - Pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienţi, după 

cum urmează:  

• un loc de parcare la 200 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de 

până la 400 m2 ;  

• un loc de parcare la 100 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de 

400 - 600 m2 ;  

• un loc de parcare la 50 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexuri 

comerciale de 600 - 2.000 m2 ; 

 • un loc de parcare la 40 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexuri 

comerciale de peste 2.000 m2 . 

 5.3.2 - Pentru restaurante va fi prevăzut câte un loc de parcare la 5 - 10 locuri la masă. 5.3.3 

- La acestea se vor adăuga spaţiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi 

amplasate independent de parcajele clienţilor. 

 

1.6. OCUPAREA TERENULUI 

 

 Amplasamentul se afla in categoria zona rezidentiala , in intravilanul municipiului 

Tulcea, in UTR. 30 - si are functiunea de LM – Zona rezidentiala ( locuinte cu functiuni 

complementare) si LI – Zona rezidentiala cu cladiri cu mai mult de 3 niveluri. 

Se doreste trecerea ampasamentului in categoria de zona de prestari servicii si zona 

rezidentiala cu cladiri cu mai mult de 3 niveluri, respectiv cu functiunea de LIu1 – Subzona 



 

SC SAMUEL PREST LINEA SRL   

 
Str. Taberei, Nr. 7  
RO 23085006 |  J36/28/2008 
Tel.  0740150194  

 
                                                Proiect  Nr. 64/2019  
                                                FAZA  P.U.Z.                                  

samuel.arhitectura@yahoo.com 

 
 

 
4 

 

exclusiv rezidentiala (locuinte si functiuni complementare) si ISps – Zona pentru institutii 

publice si servicii de interes general, pentru alte prestari servicii. 

In  zona de nord-este in apropierea amplasamentului se regaseste intersectia strazii 

Barajului cu strada Babadag. 

 Referitor strict la terenul analizat, acesta este neamenajat si prezinta un teren liber de 

constructii. 

 

1.7. ECHIPAREA EDILITARA 

 

 La nivel de infrastructura retelele tehnico-edilitare : curent exista pe strada Barajului, 

iar racordarea se face prin intermediul unei ramificatii Enel la linia de inalta tensiune. 

Alimentarea cu apa se va face prin racordarea la reteaua existenta a localitatii. Evacuarea apelor 

uzate se va face prin intermediul racordarii la reteaua existenta a localitatii, existenta in 

apropriere. 

 Incalzirea spatiilor se va face in regie proprie. 

 

2. PROPUNERI DE DEZVOLTARE  URBANISTICA 

 

2.1. PREVEDERILE  P.U.G. 

 Obiectul acestui Plan Urbanistic Zonal este de a analiza si a studia posibilitatile de a 

construi o statie ITP, linie tahografe auto, parcare auto, rampa pentru montat tahografe, 

spalatorie auto self service, spatiu comercial, bloc de locuinte. 

 Terenul se afla in prezent in UTR 30, zona LM - Zona rezidentiala (locuinte si functiuni 

complementare) si LI – Zona rezidentiala cu cladiri cu mai mult de 3 niveluri. 

 Se propune conform PUZ zona LI – zona rezidentiala cu cladiri cu mai mult de 3 

niveluri, subzona exclusiv rezidentiala (locuinte si functiuni complementare) si zona IS – zona 

pentru institutii publice si servicii de interes general, subzona ISps – constructii pentru alte 

prestari servicii. 

 

2.2. MODERNIZAREA CIRCULATIEI 

 

Accesul in zona studiata se face din strada Breteaua Barajului, un drum in stare foarte 

buna de functionare, care nu necesita modernizare. Drumul principal situat in zona este strada 

Barajului care este si centura Municipiului Tulcea si leaga Municipiul Tulcea de toate 

localitatile din jurul Municipiului. 
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2.3. REGIMUL DE INALTIME 

 

Constructiile in zona de ISps vor avea o inaltimea maxima propusa:  

▪ P, P inalt, P+1  

▪ H maxim = 10 m  

 

Constructiile in zona de LIu1 vor avea o inaltimea maxima propusa:  

▪ S+D+P+7E 

▪ H maxim = 30 m  

 

2.4. PERMISIVITATI 

 In zona destinata locuintelor cu mai mult de 3 nivele si functiunilor complementare de 

prestari servicii se vor realiza numai acele lucrari care permit amenajarea spatiului studiat.

  

2.5. REGULI GENERALE PRIVIND MODUL DE REALIZARE A  

CONSTRUCTIILOR PROPUSE 

 

 In prezent, amplasamentul este incadrat in zona rezidentiala si se doreste incadrarea sa 

in zona pentru institutii publice si servicii de interes general, subzona ISps – constructii pentru 

alte prestari servicii si in zona rezidentiala cu cladiri cu mai mult de 3 nivele. 

 Se admite in afara edificabilului, construire de anexe, cabine de poarta si garaje cu 

respectarea codului civil , care nu intra la calculul de P.O.T..  

Imprejmuiri transparente sau pline, decorate sau gard viu, nu mai inalte de 2,50 m. 

Pentru ambele categorii aspectul imprejmuirilor se va supune acelorasi exigente ca si in cazul 

aspectului exterior al constructiilor. 

Regimul maxim de inaltime propus pentru fiecare constructie care apartine zonei ISps 

este de P, Pinalt, P+1 (pana la 10m) si constructia care apartine zonei LIu1 are ca regim maxim 

de inaltime S+D+P+7E (pana la 30 m). 

Raportul plin-gol va fi unul echilibrat potrivit halelor si a blocurilor de locuinte 

moderne. 

Nu se depaseste raportul de 50% sticla din suprafata fatadelor, evitandu-se astfel 

transparenta excesiva.  
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Se solicita ca imobilele sa fie alcatuite din materiale durabile, cu finisaje caracteristice 

cladirilor moderne. 

 

2.6. INDICI URBANISTICI 

 

 Suprafata terenului studiat este de 5 000 mp. Suprafata propusa pentru constructii va fi 

de 2 500 mp, terenuri pentru circulatii carosabile, pietonale, platforme betonate 1 500 mp si 1 

000 mp raman spatii verzi amenajate.  

AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT 

 Prin aliniament se intelege limita dintre domeniul public si proprietatea privata. Se 

obliga retragerea de la aliniament sa fie de minim 24.00 m. In plansa A2, s-a marcat aceasta 

limita.  

2.7. RETRAGERI IN INTERIORUL PARCELEI 

 Autorizarea executarii constructiilor este permis numai daca se respecta urmatoarele: 

▪ In partea de nord a amplasementului se obliga o retragere de 6.60 m de la limita 

amplasamentului; 

▪ In partea de vest a amplasamentului se obliga o retragere de  2.00 m de la limita 

amplasamentului; 

▪ In partea de sud a amplasamentului se obliga o retragere de 2.00 m de la limita 

amplasamentului; 

▪ In partea de est a amplasamentului se obliga o retragere de 24.00 m de la limita 

amplasamentului. 

 

2.8. ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE DE INTERES GENERAL SI ZONA 

EXCLUSIV REZIDENTIALA CU CLADIRI CU MAI MULT DE 3 

NIVELURI ( PESTE 10 METRI) 

 

▪ P.O.T. maxim propus = 50% 

▪ C.U.T. maxim propus = 1.00 

▪ Regim maxim de inaltime zona ISps  = P, Pinalt, P+1 

▪ Regim maxim de inaltime zona LIu1  = S+D+P+7 

▪ Hmax ISps = 10.00 m 

▪ Hmax LIu1 = 30.00 m 
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2.9. BILANT  TERITORIAL  

 

Bilant teritorial propus 

Nr. 

Crt 

Zona Simbol Suprafata Procent 

 

 

1 

ZONA PENTRU INSTITUTII 

PUBLICE SI SERVICII DE INTERES 

GENERAL 
SUBZONA CONSTRUCTII PENTRU ALTE 

PRESTARI SERVICII 

 

IS 

(ISps) 

 

5 000 mp 100% 

 

2 

ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI 

CU MAI MULT DE 3 NIVELURI 

(PESTE 10 M)  
SUBZONA EXCLUSIV REZIDENTIALA            

( LOCUINTE SI FUNCTIUNI 

COMPLEMENTARE) 

 

LI 

(LIu1) 

 

 

3 

ZONA PENTRU CAI DE 

COMUNICATIE SI CIRCULATII 

AFERENTE 
SUBZONA CAI DE COMUNICATIE 

RUTIERA 

SUBZONA CAI DE COMUNICATIE 

PIETONALA 

 

CC 

(CCr) 

(CCp) 

 

TOTAL                                 5 000 mp 100% 

 

3. DEZVOLTAREA  ECHIPARII EDILITARE 

 

3.1. ALIMENTARE CU APA 

 

 Alimentarea cu apa menajera a imobilelor propuse pe teren se va face prin racord la 

conducta din strada Barajului, in urma obtinerii unui aviz.  

3.2. CANALIZARE 

Canalizarea obiectivului se va realiza prin legarea la reteaua existenta la strada 

Barajului, din estul amplasamentului.   

3.3. ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA 

 Energia termica se va produce in regie proprie. 
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3.4. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 

Alimentarea cu energie electrica se va face prin legarea la reteaua existenta aflata in 

strada Barajului, aceasta actiune avand loc in urma obtinerii unui aviz din partea ENEL 

Distributie Dobrogea. Alimentarea consumatorilor se face la tensiunea de 380 V, din reteaua 

de joasa tensiune din zona.  

3.5. ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 

 Alimentarea cu gaze naturale nu este disponibila in zona. 

3.6. PROTECTIA MEDIULUI 

 

  Pentru amplasamentul ce a generat P.U.Z. s-au prevazut spatii verzi amenajate si de 

aliniament cu rol de protectie. Suprafata plantata va fi peste 20.00% din suprafata terenului.  

Deseurile vor fi transportate la groapa de gunoi a orasului, colectare in conditiile impuse 

de normele sanitare, respectiv in pubele din plastic depozitate pe o platforma. 

4. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA 

 In plansa referitoare la  regimul juridic(proprietatea asupra terenurilor): 

- Domeniu public de interes general; 

- Domeniu privat persoane fizice si persoane juridice. 

Prin lucrarea propusa nu se prevad sarcini pentru autoritatea publica locala, toate 

costurile legate de schimbarea functiunii sunt in sarcina beneficiarului. 

 

  INTOCMIT       VERIFICAT 

        ARH. MONIKA BADULESCU                ARH. LUMINITA ARHIRE 

 

 

      ARH. DANA-NICOLETA IVANOV 

 

 

 


