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MINUTA 

DEZBATERII PUBLICE

Din data de 09 iunie 2021

Încheiată cu ocazia desfăşurării dezbaterii publice, în conformitate cu prevederile  Legii

nr.  52/2003  privind  transparența  decizională  în  administrația  publică,  republicată  și  a

Ordinului  nr.  2701/2010  pentru  aprobarea  Metodologiei  de  informare  şi  consultare  a

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi

de  urbanism,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  a  următoarei  documentații  de

urbanism

1.  P.U.Z.  ”CONSTRUIRE  IMOBIL  DS+P+4E,  LOCUINȚE  COLECTIVE  ȘI

COMERȚ+BIROURI LA DEMISOL ȘI PARTER, ORGANIZARE DE EXECUȚIE ȘI

BRANȘAMENTE  LA  UTILITĂȚI”,  intravilanul  municipiului  Tulcea,  strada  Babadag,

F.N.,  carte  funciară  nr.  31764,  număr  cadastral  31764,  beneficiar  Societatea  ARIA

CONCEPT S.R.L..

Procedura de informare a publicului a fost inițiată urmare depunerii, de către beneficiar,

a dosarului, înregistrat la U.A.T. Municipiul Tulcea cu nr. 18455 din 19 mai 2021, pentru

anunțarea intenției de elaborare a documentației de urbanism.

Memoriul și anunțul privind informarea au fost afișate,  conform Procesului-verbal  de

afișare  nr.  18668/20.05.2021,  la  sediul  și  pe  site-ul  Primăriei  Municipiului  Tulcea  –

www.primariatulcea.ro în secțiunea  Servicii publice – Urbanism – Anunțuri informare PUZ /

PUD, din data de 20 MAI 2021.
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Celor  interesaţi  li  s-a  acordat  posibilitatea  de a  transmite,  în  scris,  până pe  data de

04.06.2021, obsevații și sugestii referitoare la intenția de elaborare a documentației P.U.Z., la

Registratura Primăriei Municipiului Tulcea sau on-line pe adresa contact@primariatulcea.ro.

Au fost înștiințați,  prin adresa nr. 18857/21.05.2021, vecinii : Locatarii  blocurilor de

locuințe B2, B4 – sc. A, B, B6 și D.I.A.P. TULCEA. 

S-au  depus  petițiile  înregistrate  cu  nr.  19780/28.05.2021  –  Asociația  de  proprietari

Babadag 158, 20010/31.05.2021 – Asociația de proprietari nr. 54 și 20288/02.06.2021.

Dezbaterea publică a  documentației de urbanism menţionată mai sus a fost convocată

prin invitația transmisă pe email în data de 04.06.2021 pentru data de 09 iunie 2021, ora

15:00, la sediul Primăriei Municipiului Tulcea, str. Păcii, nr. 20, în sala de şedinţă situată la

etaj 1 – Sala 07 Consilieri locali.

La dezbaterea publică s-au prezentat:

1. Colectiv Primăria Municipiului Tulcea : 

- Bibu Nicolae – administrator publicul

- Adina-Gabriela Popescu – arhitect șef municipiu 

- Săgeată Mariana – inspector

- Simionov Ioana - inspector

- Barbunea Mădălina - referent

2. Reprezentanți beneficiar : 

- Constantin Caraman – urbanist Societatea DUALSTUDIO ARCHITECTURE SRL.

- Liviu Ciulei, avocatul firmei ARIA CONCEPT S.R.L. 

3.  Reprezentant public :

- Ionel Stănică – bl. B6, sc. D

- Vicol Dănuț – bl. B4, sc. A

- Blanga Cristian – bl. B4, sc. B

- Dobre Georgica - bl. B4, sc. A

- Gheorghiu Geanina - bl. B4, sc. B

- Sarchiz Sanda - bl. B4, sc. A

- Papazicu Mihai - bl. B4, sc. A

- Necula Ștefan – bl. B6, sc. A
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- Geabana Sorin – bl. B4, sc. B

- Vrămuleț Dorin - bl. B4, sc. B

- Cîrlig Marian - bl. B4, sc. B

Petenții nu sunt de acord cu edificarea construcției propuse din următoarele motive:

- pe amplasament s-a mai inițiat o documentație care nu a fost finalizată;

- distanța față de blocul B6 este mică și poate afecta fundația acestuia;

- edificarea construcției poate afecta însorirea;

- amplasamentul care face obiectul documentației este străbătut de o conductă de aducțiune;

- amplasarea construcției la artera principală a orașului, strada Babadag, ar aglomera zona și

circulația în zonă;

- în zonă este o lipsă acută a locurilor de parcare – iar cele propuse par a fi insuficiente;

- amenajarea de spații comerciale și birouri împlică un număr mai mare de parcări, care par

că nu se pot asigura pe amplasament;

- nu se dorește defrișarea copacilor existenți pe amplasament și din jurul acestuia;

- procentul de ocupare – 60% și înălțimea construcției DS+P+4E sunt mari;

- mașinile de intervenție nu pot accede facil la blocurile din zonă.

Domnul Cîrlig Marian a sugerat  ca amplasamentul  să fie obiectul unui schimb de

terenuri sau să fie declarat de utilitate publică pentru a rezolva nevoile locuitorilor din zonă:

parcări, spații verzi și loc de joacă, insuficiente în zonă.

În  cadrul  ședinței,  reprezentanții  Direcției  de  urbanism  din  cadrul  Primăriei,  au

prezentat  și  explicat  etapele  de  elaborare  ale  unei  documentații  de  urbanism de  tip  Plan

Urbanistic Zonal.

La această etapă au fost consemnate opiniile și observațiile  enumerate mai sus ale

petenților care au participat la dezbaterea publică și de care se va ține cont în etapa următoare

a  procedurii  de  elaborare  a  documentației  –  aviz  oportunitate,  care  în  urma  analizării  și

supunerii la vot, de către membrii Comisiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului poate fi

favorabil sau nefavorabil.
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La verificarea documentației de urbanism elaborate de proiectant se va avea în vedere

următoarele:

-  respectarea  prevederilor  Codului  Civil  privind distanța  și  lucrările  propuse  pentru

edificarea extinderii construcției;

- Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor

de  igienă  şi  sănătate  publică  privind  mediul  de  viaţă  al  populaţiei,  cu  completările  și

modificările ulterioare;

- respectarea documentațiilor de urbanism de rang superior aprobate – Plan Urbanistic

General;

- dezvoltarea coerentă a zonei;

- asigurare accese, locuri de parcare, spații verzi și infrastructură.

                                                                              

Arhitect  șef,

Arh. Adina-Gabriela POPESCU

Redactat, Mariana SĂGEATĂ                                                              
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