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MINUTA  

DEZBATERII PUBLICE 

Din data de 16 august 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, precum și a adresei emisă de 

Direcția Urbanism, Amenajare Teritoriu nr. 25774/13.07.2021, a următoarei documentații 

de urbanism 

1. P.U.Z. “CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE” – intravilanul municipiului Tulcea, 

strada Viticulturii, nr. 2, carte funciară nr. 46528,  număr cadastral 46528, beneficiar 

Societatea STAR BETON TOP 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. 21018 din 08 iunie 2021, pentru 

anunțarea intenției de elaborare a documentației de urbanism. 

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

afișare nr. 21061/08.06.2021, la sediul și pe site-ul Primăriei Municipiului Tulcea – 

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

PUD, din data de 08 Iunie 2021. 
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Celor interesaţi li s-a acordat posibilitatea de a transmite, în scris, până pe data de 

21.06.2021, 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. 21264/09.06.2021, vecinii, prin afișare la 

amplasament: societățile IDONIUM AGROENERGY S.R.L., REGNUM AEGYSSUS 

S.R.L., ZAHROM IMPEX S.R.L., numiții Zaharov Daniel-Leonard, Dragu Grigore și 

Victoria, Anghel Radu, Hegheș Constantin și Mirela, Caragea Daniela, Simion Adrian și 

Bogdaproste Valeriu, respectiv Consiliul Județean Tulcea și D.I.A.P. TULCEA. 

Nu au fost înregistrate observații, propuneri, sugestii referitoare la intenția de elaborare 

P.U.Z. ”CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE”. 

Documentația depusă în vederea obținerii Avizului de oportunitate a fost analizată în 

ședința C.T.A.T.U. din data de 16.06.2021, în urma căreia s-au solicitat completări și 

organizarea unei dezbateri publice înaintea emiterii acestuia. 

În urma depunerii completărilor, pentru emiterea Avizului de oportunitate, stabilite în 

ședința C.T.A.T.U. 16.06.2021, cu nr. 28001/29.07.2021 și a solicitării privind dezbaterea 

publică a documentației nr. 28253/02.08.2021, a fost stabilită data grupului de lucru – 

16.08.2021, ora 10, 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 

- Săgeată Mariana – inspector 

- Simionov Ioana - inspector 

 2. Reprezentanți beneficiar :  

- Vizireanu Cosmin Tudor – arhitect Societatea OPSCAPE HUB SRL. 

- Micu Florin -  arhitect Societatea OPSCAPE HUB SRL 

- Liboș Nicolae – proprietar 

- Liboși Mihai - proprietar 

3.  Reprezentant public : 

- Mican Daniela – reprezentantă Consiliul Județean Tulcea 
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 În ședința C.T.A.T.U. din 16.06.2021 arhitectul șef Adina-Gabriela Popescu a 

solicitat organizarea unei dezbateri publice privind propunerea de amplasare a unui bloc de 

locuințe cu regim de înăîlțime mare față de clădirile învecinate, încadrarea funcțiunii acestuia 

în zonă de instituții și servicii publice, producție și depozitare, și stabilirea regimului maxim 

de înălțime. 

 Arhitectul Cosmin Vizireanu, în cadrul dezbaterii a prezentat amplasamentul, 

vecinătățile acestuia și încadrarea investiției propuse în fondul construit existent, atât din 

punct de vedere al funcțiunii cât și al regimului de înălțime maxim propus S/D+P+8E. 

 Silueta urbană propusă se dorește a fi un punct de reper pentru turiști la intrarea în 

localitate, pe strada Viticulturii, respectând reguli de compoziție arhitectural urbanistică în 

concordanță cu destinația construcțiilor din zonă/ansamblului urban existent. 

 Funcțiunea propusă asigură compatibilitatea funcțională a construcțiilor din zonă, 

funcțiunea de locuire fiind prezentă în imediata apropiere a amplasamentului cu respectarea 

cerințelor tehnice de asigurare a securității, stabilității și siguranței în exploatare în 

conformitate cu prevederile legii pentru construcția propusă cât și pentru construcțiile din 

zona învecinată.                                  

 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 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 infrastructura necesară funcționării 

optime a imobilului propus a se edifica. 

 

 

p. Primarul Municipiului Tulcea, 

Nicolae-Florin BIBU, Administrator  Public 

 


