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 G S.C. MISOLI  S.R.L. TULCEA 

J36/116/1996 
  

           PLAN URBANISTIC ZONAL 
 
CONSTRUIRE LOCUINTA P+M 

 
Extravilan –strada ORIZONTULUI nr.139,NC-6406 

Municipiul TULCEA,judetul Tulcea 
 

 
 
 

MEMORIU GENERAL 
 

 
CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE 

         

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei        

 

• Denumirea proiectului :PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTA P+M 

 

 
• Amplasament :  extravilan – strada ORIZONTULUI nr.139,NC-6406; 

judetul Tulcea 

 

• Faza de proiectare :  PLAN URBANISTIC ZONAL şi REGULAMENT LOCAL 

                                       DE  URBANISM 

• Beneficiar :  CURTIN NICOLAE  
                                              

• Proiectant :    S.C. MISOLI SRL –TULCEA 
     arh.MIRELA DIDA 

certificat de RUR pentru elaborare de proiecte de urbanism şi   

amenajarea teritoriului, categoriile B,C,D,E,F6 

 

• Nr.proiect /data elaborării :  10 /iulie 2018 

 
1.2. Obiectul PUZ            

  

Planul Urbanistic Zonal are ca obiect schimbarea destinatiei terenului situat in 
extravilanul municipiului Tulcea,strada Orizontului,nr.39, cu o suprafaţă de teren de 

1624,00 mp si introducerea sa in intravilan în vederea realizării unei locuinte. 
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 Terenul in suprafata de 1624,0 mp este  situat intr-o zona de locuinta care 

prin Planul Urbanistic General aprobat este in extravilan ca zona cu terenuri agricole 
inundabile si a fost dobândit de beneficiar prin cumparare conform contractuluii de 
vanzare cumparare autentificat sub nr.2591/22 august 2007 
 Suprafata de teren aflata in studiu este situata extravilanul municipiului 

Tulcea,la limita intravilanului aprobat  prin HCL 29/1996-de aprobare a Planului 
Urbanistic General si HCL nr.19/1999 de aprobare a RLU aferent.  

Suprafata ternului studiat este de 5170,0mp. 

 
Vecinii  terenului reglementat sunt :  

- la N : proprietate privata NC-33069 
- la S : proprietate privata - NC-36 602 si NC -33119 

- la V : strada Orizontului-N.C.-42016; 
- la E : proprietate publica; 

 

1.3. Surse documentare         

  

• Ridicarea topografică întocmită de S.C. ROFLAND CONS SRL, receptionata  de 

OCPI Tulcea cu proces verbal nr…………………… 

• Panul Urbanistic General al municipiului şi Regulamentul local aferent; 

 • Documentaţie fotografică 

• Deplasări pe teren 

• Informaţii din avizele deţinătorilor de conducte şi reţele 

●Tema de proiectare  
 
CAPITOLUL 2 – STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII       

 

2.1. Evoluţia zonei            

Municipiul Tulcea este amplasat  în nordul judetului fiind asezat  intr-o zona 
colinara la altitudini de 30 m pe malul Dunarii,poarta de intrare in Rezervatia 

Biosferei Delta Dunarii.Teritoriul administrativ al municipiului are ca vecini:comunele 
Somova si Frecatei(la vest),comunele Frecatei,Valea Nucarilor si Mihail Kogalniceanu 

(la sud),comuna Ceatalchioi(la nord)si comunele Pardina,Maliuc si Nufaru(la est). 
Relatiile in teritoriu sunt desebit de avantajoase,teroriul administrativ al 

municipiului fiind strabatut de  drumul  national DN 22-E 87 care leaga zona de 
municipiul resedinta de judet si de judetul Constanta si de drumurile judetene care 
fac legatura cu comunele invecinate.   

Suprafaţa teritoriului administrativ al orasului este de 12 188,03 ha. 
Municipiul Tulcea este centru polarizator al judetului. 

Zona de studiu este siuata in estul intravilanului aprobat prin PUG cu acces 
direct din strada Orizontului.Intreaga zona situata la estul strazii Orizontului s-a 

construit cu locuinte inca de prin anii 1950-1960.Aici s-au asezat indeosebi faliliile de 
pescari care veneau din delta si se stabileau in Tulcea. 
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2.2. Încadrarea în localitate          

 

Amplasamentul terenului este situat în extremitatea estica a intravilanului 
aprobat,zona in care cota terenului este partial in zona de inundabilitate din panza 
freatica,ploi torentiale si din topirea zapezii. 

 În ceea ce priveşte relaţionarea zonei studiate cu localitatea, aceasta 
beneficiază şi de posibilităţi de cooperare în domeniul edilitar (racordare la reţelele 

tehnico-edilitare existente : energie electrică, telefonie ,apa si canalizare;) şi de 
acces la instituţiile de interes public şi servicii existente in municipiu; 

 
2.3. Elemente ale cadrului natural         

 
 Relieful este specific podișului Dobrogei, orașul situându-se într-o zona colinara 
cu înălțimi de până la 30 m, cu depozite loessoide. 

Municipiul este marginit la nord de fluviul Dunarea.Amplasamentul studiat 
este partial pe teren cu cote la limita de inundabilitate.  

Clima municipiului Tulcea este temperat-continentală cu influențe sub-
mediteraneene. Iarna se face simțit aerul arctic, din nord, care provoacă scăderea 

temperaturii. Temperatura medie anuală din Tulcea este una dintre cele mai ridicate 
din țară, fiind de 10,8 grade. Precipitațiile medii anuale sunt de 350-500 mm. 

Debitele Dunării sunt în medie, la Tulcea, de aproximativ 5000-6000 mc/s, minimele 
fiind de 2000 mc/s, iar maximele de 15.000-16.000 mc/s. 

 Pe teritoriul orasului nu sunt cursuri de apa permanente cu exceptia Dunarii. 
  
2.4. Circulaţia            

 

 Accesul rutier  în zona se face pe strada Orizontului care asigura legatura 
municipiului cu zona industriala de est.Strada este in stare buna,a fost reabilitata 
acum cativa ani cand s-au reabilitat toate utilitatile din zona.  
 

2.5. Ocuparea terenurilor         

  
Amplasamentul se află în teren extravilan cu categoria curti-constructii,vie si 

arabil.Pe teren exista o locuinta si o anexaIn zona adiacenta-in partea de sud  este 
in constructie o locuinta in regim de parter si mansarda iar in partea de nord exista 
o locuinta in fegim de parter.Pe partea opusa a strazii Orizontului sunt locuinte in 

regim de parter si parter cu un nivel sau mansarda.Acestea sunt situate in intravilan. 
Referitor strict la terenul analizat, acesta este ocupat de doua constructii cu 

functiunea de locuinta si anexa: 
-C1-locuinta-Ac=102,23 mp 

-C2-anexa-Ac=22,39 mp 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Podi%C8%99ul_Dobrogei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dun%C4%83rea
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Se apreciază că amplasamentul nu presupune disfuncţionalităţi deosebite in 
afara inundabilitatii, fiind considerata posibila realizarea unei locuinte cu masuri de 
inlaturare a pericolului si disfunctionalitatii identificate de PUG. 
 

2.6. Echiparea edilitară  

 

 Amplasamentul dispune de racord la electricitate din reteaua publica,apa din 

sistemul public de alimentare cu apa si evacuarea apelor uzate in sistemul public de 
canalizare al orasului.Toate sunt existente pe strada. 

Încălzirea spaţiilor se va face cu o centrala termica cu lemne. 
 Pe teritoriul analizat nu există nici un alt tip de reţele sau conducte 

magistrale. 
 

2.7. Probleme de mediu           

 

 In amplasamentul studiat nu sunt depistate zone cu patrimoniu arheologic(s-a 

studiat PUG-ul existent).  
În relaţia cadru natural – cadru construit se va avea în vedere integrarea 

armonioasă a volumetriei şi plasticii construcţiilor în arhitectura specifica functiunii. 
 

2.1. Opţiuni ale populaţiei 

          

Având în vedere că valorificarea potenţialului zonei prin apropierea imediata 

cu intravilanul,faptul ca zo na este una nepoluata si propice locuirii, comunitatea 
locală este favorabilă realizării unor astfel de investiţii. 

Punctul de vedere al elaboratorului prezentului PUZ este de asemenea 
favorabil solicitării beneficiarului, considerând întemeiată intenţia acestuia de a 
realiza o locuinta confortabila. 
 
CAPITOLUL 3 – PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 
     

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare        

 
Ridicarea topografică a determinat cunoaşterea precisă a planimetriei, 

indicând un teren cu o panta naturala spre Zaghen de 3,4%.Cotele terenului sunt 
langa strada la cota acesteia si scad pe masura ce inaintez spre balta. 

 
Studiul geotehnic se va intocmi la faza ulterioara de proiectare.Acesta va 

stabili portanta terenului si masurile necesare unei infrastructuri corecte. 
 

   
3.2. Prevederile P.U.G.           

 



5 

 

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

realiza o locuinta intr-o zona de extravilan care a a avut functiunea de teren agricol 
supus pericolului la inundatii dar in realitate el a fost in permanenta teren pentru 
locuinte. 
 Terenul se afla in UTR 34-teren agricol cu pericol de inundatii.Pe partea opusa 

strazii Orizontului,este teren intravilan cu functiunea de locuire si functiuni 
complementare. 
 

Având în vedere argumentele expuse în capitolele anterioare privind 
potenţialul natural şi posibilităţile oferite de amplasamentul studiat în raport cu 
restul localităţii,se apreciază că se îndeplinesc condiţiile de aprobare a realizarii unei 

locuinte.  

 
 

3.3. Valorificarea cadrului natural         

 

 Perimetrul studiat nu prezintă restricţii de construire şi execuţie rezultate din 

amplasament in afara inundabilitatii. 
Amplasarea în spaţiu, volumetria şi plastica  locuintei va fi adecvată cadrului 

natural precum si functiunii, urmărindu-se a fi realizata şi integrata zonei, executata 
din materiale de construcţii durabile şi finisaje de calitate, care să confere un aspect 

de confort şi atractivitate, în concordanţă cu funciunea. 

Modul de utilizare a terenului aferent obiectivului, regimul de înălţime 
moderat, gabaritul construcţiei propuse, materialele şi finisajele utilizate – vor 

constitui elemente adăugate cadrului natural, în sprijinul încadrării produsului 
urbanistic şi arhitectural realizat în mediul ambiant al incintei existente. 

 

3.4. Modernizarea circulaţiei          

 
Din punct de vedere al circulatiei in zona nu sunt constrangeri de nici un 

fel,circulatia dinspre municipiu putand sa se desfasoare pe stra Orizontului,srada in 
stare buna,reabilitata de curand. 

Revine în sarcina beneficiarului – conform prevederilor art. 13 din 
Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HGR nr. 525 /1996 – obligaţia 
efectuării, în parte sau în total, a lucrărilor de infrastructură şi de echipare tehnico-

edilitară în interiorul perimetrului studiat.  

   

În ceea ce priveşte accesul carosabil la obiectivul propus,acesta se realizeaza 
prin accesul existent fara a se realiza alte accese carosabile. 

  
Referitor la parcarea autovehiculelor, s-au avut în vedere precizările art. 33 

din HGR nr. 525 / 1996 (R.G.U.) şi anexa 5. Faţă de acestea se mai fac următoarele 

precizări :  
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- parcarea autovehiculelor de toate tipurile se va face numai în incinta; in 

prezent parcarea autoturismelor salariatilor si cele ale firmei se parcheaza in 
incinta in partea de vest a terenului; 

- -pentru realizarea halei de depozitare nu necesita locuri noi de parcare; 
- este interzisă parcarea autovehiculelor în lungul drumului de acces; 

Potrivit prevederilor HCL nr. nr.210/2017 pentru fiecare unitate de locuit se va prevedea 

1 loc de parcare. 

 

Accese pietonale. 

 

Conform art. 26 din RGU, autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor 
de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit 

importanţei şi destinaţiei construcţiei. 
 

În sensul articolului susmenţionat, prin accese pietonale se înţeleg căile de 
acces pentru pietoni dintr-un drum public, care pot fi :  

- trotuare, străzi pietonale precum şi orice cale de acces public pe terenuri 
proprietate publică, sau după caz, pe terenuri proprietate privată grevată de 
servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului. 

 
În cadrul amplasamentului studiat,exista spaţii de circulaţie pentru pietoni 

alaturi de circulaţia auto. 
 
3.5. Zonarea funcţionala, reglementari si indicatori urbanistici   

  

La elaborarea prezentei documentaţii urbanistice s-au avut în vedere 
următoarele elemente de analiză şi criterii :  

 
- interconectarea intereselor generale ale zonei cu strategia de dezvoltare a 

municipiului; 

- statuarea unor unei dezvoltări durabile a zonei; 
- zonificarea teritorial-funcţională din care să rezulte natura dominantă a 

activităţii de bază; 
- recomandări şi prescripţii vizând utilizarea unor materiale de construcţii, 

finisaje exterioare, inclusiv la acoperişuri şi învelitori 
- protecţia factorilor naturali din perimetrul zonei studiate; 

- modul de utilizare a terenurilor prin evidenţierea indicatorilor urbanistici; 
 

 
      Zonificare :  
      Pe teritoriul studiat în PUZ se disting următoarele zone şi subzone funcţionale, 

 respectiv :  
o Lm : zona de locuit: 
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-subzone- 

   -constructii de locuit existente si propuse 
   -pietonal exisent si propus 
   -carosabil de incinta si parcare auto 

o P : zona spaţii plantate 

     
 Parcelare : 
 

Aşa cum rezultă din piesele desenate, se propune o singura parcela pentru 
edificarea unei locuinte. 

● Zona de locuit 
Aceasta zona este deja definita se propune doar executarea unui corp nou 

destinat locuirii alaturi de cel existent; 
 ● Zona spatii verzi - 

Se distinge o singura subzona : subzona de spatii verzi in incinta,in interiorul 
incintei construite; 

 
 Reguli generale privind modul de ocupare al terenurilor. 
 

Parcela existenta permite edificarea de construcţii şi amenajări penru locuit, 
cu respectarea retragerilor faţă de aliniament şi limitele laterale şi posterioare, în 

conformitate cu prevederile Codului Civil, cu regulile ce derivă din necesităţile de 
prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi cu prevederile Regulamentului local de 

urbanism aferent PUG-ului aprobat.  
Ca regim de aliniere pentru constructia noii locuinte s-a propus o retragere de 

10,0 m faţă de limitele de proprietate din vest,6,0m fata de limita de proprietate din 
sud si de 16,50/18,00 fata de limita de proprietate din est. Fata de locuinta 

existenta se propune o retragere de 3,5 m. 
Regimul de înălţime : 

 
S-a propus un regim maxim de înălţime de  parter si mansarda,cu inaltimea 

adecvata functiunii. 

Permisivităţi : 
 

● În zona destinată în exclusivitate construcţiei de locuinte nu se permit alte 
functiuni ;  

 
Constrângeri : 

          Se menţin condiţiile de construibilitate şi restricţiile stabilite prin PUG şi RLU 
aprobate:  

- se interzic orice unităţi poluante sau generatoare de riscuri tehnologice  
Pentru inlaturarea pericolului de inundabilitate se va ridica cota ±0.00 la 
nivelul inlaturarii pericolului. 
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Reguli generale privind modul de realizare a construcţiilor propuse :  

 
           Dispunerea volumului construit este simplă, cu orientarea fata de punctele 
cardinale si fata de vantul dominant. 
          Raportul plin-gol trebuie sa fie net în favoarea plinului, a masei construite, a 

opacului. 
          Nu se va depăşi raportul de 50% sticlă din suprafaţa unei faţade, evitându-se 
transparenţa excesivă. 

          La stabilirea golurilor pentru ferestre şi uşi se va ţine cont de direcţia vânturilor 
dominante şi de raportul public (stradă) – privat. 

          Materiale de construcţie şi finisaje 
          Se interzic materialele care conţin azbest şi materiale plastice. 

        Acoperirea :  
        Se va executa cu sarpanta.  

       Învelitori permise : materiale termoizolante,nu se admit culorile stridente la 
invelitoare; 

      Tâmplăria se recomandă a fi din pvc sau lemn. 
 
Indici urbanistici :  

           Având în vedere că funcţiunea generală propusă pentru zona studiată s-a 
considerat oportun menţinerea indicatorilor maximali stabiliţi prin documentaţia de 

urbanism aprobată pentru oras prin PUG si RLU, respectiv : 
 

Zona de locuit: 
 

POTmaxim: 
18,47 % 
CUT maxim : 
0,26 

 
BILANŢ TERITORIAL 

Pentru proprietatea studiată în prezentul PUZ, rezultă următorul bilanţ teritorial : 

 
ZONE/SUBZONE FUNCŢIONALE mp % 

TOTAL TEREN 1624,0 100,00 

● ZONA AMPLASARE CONSTRUCTII 
(existent+propus) 

300,0 
(124,62+175,38) 

18,47   

● ZONA CAI DE COMUNICATIE SI PARCARI 100,0 6,16   

● ZONA SPATII VERZI 1224,0 75,37 

   

 

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare         
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Pentru rezolvarea utilităţilor necesare investiţiei se propun următoarele lucrări: 

 ALIMENTARE CU APA 
In zona exista sistem de alimentare cu apa si canalizare proprietate publica. In 

incinta proprietate exista deva racord de apa. 
         CANALIZARE  

Se va executa bransament la sistemul de canalizare de pe strada Orizontului. 
 
ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICA  

 Alimentarea cu energie termica se asigura de la o centrala termica proprie cu 
combustibil solid(lemn). 

 
 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA .  

Incinta este asigurata cu racord la sistemul de alimentare cu energie electrica. 
 

3.7. Protecţia mediului           

 

 ● Protecţia mediului trebuie să fie principala preocupare atât a beneficiarilor 

tuturor construcţiilor. 
● Depozitarea deşeurilor menajere se face în mod controlat, (în pubele 

metalice închise si separate pe diferitele tipuri de deseuri iar evacuarea acestora se 
efectueaza numai prin intermediul serviciilor de salubritate ale orasului(contract de 

prestari servicii);  
 ● În cadrul incintei exista spaţii verzi şi plantate (arbori si pomi fructiferi) în 

funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei, conform HGR nr. 525/1996, anexa 6  
 

Astfel, pe total ansamblu, suprafaţa de spaţii verzi  va fi  de 1224,0 mp 
(reprezentând 65,26 %), ceea ce corespunde prevederilor HG 525/1996. 

 

Pe lângă aspect, zonele verzi create vor contribui la : 
- atenuarea valorilor extreme de temperatură şi filtrarea aerului de impurităţi 

- asanarea mediului contra factorilor nocivi (fum, pulberi, gaze, radiaţii, 
zgomot)dar se vor planta legume si pomi fructiferi. 

 
3.8. Obiective de utilitate publica         

 

În planşa referitoare la „proprietatea asupra terenurilor”  

- terenuri proprietate privata de interes local(strada Orizontului) 
- terenuri proprietate privată a persoanelor fizice si juridice  

Odata cu aprobarea prezentei documentatii prin HCL terenul in 

suprafata de 1624,0 mp se va introduce in intravilanul municipiului. 
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CAPITOLUL 4 – CONCLUZII, MASURI ÎN CONTINUARE 

      

4.1. Concluzii             

 

● Prezentul Plan Urbanistic Zonal a fost elaborat în conformitate cu prevederile 
următoarelor acte normative în domeniu :  

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare :  

- Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin HGR nr. 525/1996, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare. 

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare :  

- Ghidul privind elaborarea regulamentelor locale de urbanism, 
indicativ GM-007-2000, aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 21/N/10.04.2000 (broşură) 

- Ghidul privind metodologia de elaborare si conţinutul - cadru al Planului 
Urbanistic Zonal,indicativ GM-010-2000, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2000 
(broşură) 

 
• Planul urbanistic zonal tratează unitar această zonă în vederea dezvoltării 

urbanistice armonioase, amenajării teritoriului  şi echipării edilitare. 
● Categoriile de intervenţie stabilite prin Regulamentul Local de Urbanism aferent 

jalonează atât activităţile de proiectare şi avizare, cât şi condiţiile de construibilitate 
şi restricţii, care vor trebui să fie cunoscute şi respectate de proprietarul parcelei cât 

şi de proprietarii reţelelor publice din zonă. 
 

4.2. Masuri în continuare   

         

● Avizarea Planului Urbanistic Zonal în Comisia Tehnică de Urbanism a municipiului 
Tulcea 
● Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Tulcea si inroducerea 
lui in intravilan 
● Întocmirea documentaţiilor şi obţinerea avizelor pentru autorizaţiei de construire  

● Întocmirea documentaţiei tehnice pentru realizarea investitiilor propuse. 
 

 
 

                  Întocmit,          
          arh. Mirela Dida                         

 
 


