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I. DATE GENERALE 

1. Date de recunoaştere a documentației 

• Denumirea obiectivului: Elaborare Studiu de Fezabilitate „Construire locuințe pentru tineri 
destinate închirierii prin programul ANL pentru M.Ap.N, strada Antenei, municipiul Tulcea” 
(Faza I – Elaborare Plan Urbanistic Zonal); 

• Beneficiar: UAT-Municipiul Tulcea; 

• Amplasament: strada Antenei, Mun. Tulcea, jud. Tulcea, nr. cad. 48784; 

• Elaboratorul proiectului: SC Total Business Land SRL; 

• Data elaborării: 10.2021. 

2. Obiectul PUZ 

Solicitări ale temei – program: 
 Planul Urbanistic Zonal care urmează a fi elaborat va stabilii: 

- Reglementări specifice zonei de locuit cu funcțiuni complementare; 

- Circulații de racord la circulația majoră din zonă precum și circulații din incintă; 

- Parcări dimensionate la numărul de unități de locuit conform HG 525/ 1996 republicată 

privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, HCL 201/ 28.09.2017; 

- Spații verzi dimensionate conform Legii 24/ 2007 republicată privind reglementarea și 

administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților precum și HG 525/ 1996 republicată 

privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism; 

- Indici urbanistici de ocpuare și utilizare a terenului în conformitate cu prevederile HG 525/ 

1996 republicată privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism și ale Legii 350/ 

2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu toate modificările ulterioare. 

- Accesele: principale, secundare, auto, pietonale. 

Documentația de urbanism va analiza următoarele: 

- Regimul de aliniere a fondului construit; 

- Retragerile față de aliniament; 

- Documentațiile de urbanism aprobate în zonă sau adiacent zonei studiate și relaționarea 

cu zona de studiu; 

- Infrastructura edilitară existentă în zonă și relaționarea cu cea propusă în zona studiată; 

- Relația zonei cu zonele de locuit existente precum și cu zonele cu alte destinații existente. 

Prin compoziția urbanistică se va asigura un front reprezentativ volumetric și funcțional la strada 

Antenei. 

Se va prezenta un studiu de relaționare urbanistică cu frontul existent. 
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II. CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI 

1. Încadrarea în localitate 

Locatia propusa pentru implementare este: Mun. Tulcea, str. Antenei, nr. cadastral 48784. 

Terenul este situat în intravilanul localității și aparține domeniului public al Municipiul Tulcea. 
 
Terenul studiat prin PUZ se află în intravilanul Mun. Tulcea, în partea de sud a municipiului.  
Este cuprins între: 

- La sud-vest – teren domeniu privat al UAT Tulcea, liber de construcții, n.c. 39742; 

- La nord-est – teren liber de construcții proprietate privată, n.c. 8936; 

- La sud-est – teren domeniu privat UAT Tulcea, liber de construcții, n.c. 44177; 

- La nord-vest – Strada Antenei, domeniu public al UAT Tulcea, n.c. 46229. 
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2. Distribuția funcțiunilor 

Principalele caracteristici ale funcțiunilor din zonă. Relaționări dintre funcțiuni: 

 

Folosința actuală a terenurilor este de terenuri libere de construcții, în intravilan. Terenul ce a 

generat PUZ în suprafață de 4433mp, aparține domeniului public, integrat în zona studiată cu 

suprafața totală de 25110mp se află conf. PUG mun. Tulcea aprobat cu H.C.L. nr.29/ 27.05.1996 

în UTR 16, zona P – Zona de parcuri, complexe sportive, recreere, turism, perdele de protecție; 

Subzona Pp – parcuri, grădini de cartier, scuaruri.  

Amplasamentul aferent obiectivului este situat pe terenul unei foste cariere de piatră umplută, de-a 

lungul timpului, cu pământ, deșeuri și materiale provenite din construcții. 

 Din punct de vedere funcțional, zona studiată face parte dintr-un ansamblu urban mixt (U.T.R.16 al 
PUG), cu spații verzi de recreere și agrement specializate, tramă stradală, locuințe colective către 
est și locuințe individuale către vest, și funcțiuni conexe (servicii și dotări) cât și o zona de 
echipamente tehnice majore reprezentată rezervor de apă a SC Aquaserv SA și centrală termică 
pentru blocuri.  
Amplasamentul se află în zona de terenuri libere de construcții, neproductive, ce cu timpul au fost 
ocupate pe laturile de sud și sud-est cu construcții baterii de garaje pentru locuințele colective 
aflate în vecinătate. Zonele rămase libere sunt reprezentate de depozite spontane de deșeuri ce 
poluează zona, și vegetație neamenajată crescută necontrolat ce îi oferă o imagine destructurată, 
de maidan. 

Zona este traversată de alei de pământ, ce denotă nevoile locuitorilor din zona de a traversa 
terenurile către anumite puncte de interes – de la nord la sud și de la est la vest. 

3. Tipologia țesutului construit 

Țesutul construit din vecinătatea studiată este reprezentat către vest de strada Antenei, de locuințe 
individuale așezate de obicei izolat pe lot, cu front discontinu, iar către vest spre strada Babadag 
țesutul construit este reprezentat de locuințe colective cu regim de înălțime de P+4 – P+8. 

Spre limita de sud-est s-au construit baterii de garaje de către locuitorii blocurilor de pe str. 
Babadag. Bateriile de garaje formează un front continu și sunt aliniate la aleile carosabile 
neastfaltate instituite în scopul accesului la acestea.  

4. Accesibilitate 

Circulația principală se desfășoară de la nord la sud pe strada Antenei ce se intersectează strada 
Libertății la nord și cu strada Grâușor la vest. În vecinătate se regăsesc străzi de categoria II-a 
(strada Babadag, strada Barajului) colectoare a tramelor stradale din cadrul zonelor de locuit ce fac 
legătura cu restul teritoriului.  

Terenul studiat prin PUZ este mărginit de străzile Antenei și Libertății, străzi de categoria III-a 
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destructurate ca și profil din cauza lipsei de modernizări de-a lungul anilor. Astfel diferența dintre 
partea carosabilă și cea pietonală nu se face simțită, în special pe strada Antenei.  

Sistemul rutier mai este reprezentat și de un țesut de alei semicarosabile de o calitate 
nesatisfăcătoare ce deservesc bateriile de garaje ale locuințelor colective amplasate pe marginea 
străzii Babadag. 

5. Echipare edilitară 

Zona studiată este echipată cu următoarele utilități: apă, canalizare și electricitate. 
La amplasarea obiectivului se va ține cont de asigurarea spațiilor pentru traseele utilităților proprii și 
construcțiilor anexe (cămin apometric, cămine de vizitare, hidranți, etc) 
Alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate menajere se va face din rețeaua publică cu 
ajutorul unor branșamente. SC Aquaserv SA Tulcea, cf. aviz nr. 12853/ 09.12.2019, poate asigura 
apă potabilă din conducta Dn273mm oțel existentă în zona blocurilor și evacuarea apelor uzate la 
colectorul Dn 315 mm PE gofrat de pe str. Grâușor sau Dm 250mm azbociment de la blocul 11 
PECO. 
Alimentarea cu energie electrică se va face prin racordarea la rețeaua electrică existentă pe str. 
Antenei. 
Alimentarea cu gaze naturale se va face prin branșament la conducta de presiune redusa 
existentă în zona blocurilor adiacente străzii Babadag. În profilul străzii Babadag se află și o 
conductă de presiune medie de gaze naturale. 
Energie termică: conform aviz SC Energoterm SA nr. 4845 / 11.12.2019, pe limita de sud-est a 
terenului cu nr. cad. 44176, trece în subteran o conductă de termoficare. Asigurarea încălzirii 
spațiilor se propune a se face în regim propriu cu ajutorul unei centrale cu combustibil gaz natural. 
Telecomunicații: obiectivele se pot branșa la rețeaua de telecomunicații pozată pe traseul străzii 
Libertății ce se continuă spre zona de blocuri adiacente străzii Babadag.  
Deșeurile menajere se vor sorta pe o platformă special amenajată pe teren după care vor fi 
colectate de firma de salubritate a municipiului. 

 
III. PREZENTAREA INVESTIȚIEI / OPERAȚIUNI PROPUSE 

Căile de comunicaţie 

Organizarea ciculaţiei în zonă se fundamentează pe caracteristicile traficului actual şi de 
perspectivă, preluând prevederile P.U.G. Mun. Tulcea. 
Circulația atât în incintă cât și legăturile exterioare acesteia se vor asigura prin grija investitorului. 
Pe terenul ce a generat P.U.Z. este intezis traficul autovehiculelor ușoare și este limitat acela al 
vehiculelor care trebuie să aibă acces pentru a realiza activități direct asociate cu funcțiunea din 
incintă (parcare autovehicule ale rezidenților).  
Se propune modernizarea profilului străzii Antenei și a străzii Libertății conform normelor în vigoare. 

Accesuri 

Acces pietonal: din str. Antenei și str. Libertății. 

Acces carosabil: Tinand cont de panta terenului dinspre str. Antenei (aprox 26%) va fi necesar 
amenajarea unui access carosabil numai din str. Libertății. 
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Parcaje şi garaje 

Locurile de parcare pentru investiția propusă se limitează la staționarea autovehiculelor locuitorilor 
din blocul de locuițe colective nou propus.  
Necesarul locurilor de parcare se va dimensiona conform HCL 201/28.09.2017 – Regulament 
parcări mun. Tulcea și a Temei de proiectare. 
Astfel la un număr calculat din Tema de proiectare de 40 de untități locative, va fi nevoie de un 
minim de 40 de locuri de parcare. 

Zonificare funcţională - reglementări 

EXISTENT: 

Conform P.U.G. al mun. Tulcea aprobat prin H.C.L. nr.29/ 27.05.1996, zona studiată se află în 
intravilanul municipiului Tulcea în: 

➢ UTR 16: 
❖ (P) – zona verde, parcuri, complexe sportive, recreere, turism (conf. C.U. nr. 354 din 

14.06.2021): 
o Subzona Pp – subzona parcuri, grădini de cartier, scuaruri. 

Funcțiuni dominante: Sunt predominante activitățile de odihnă și de relaxare în condiții de mediu 
adecvate precum și asigurarea calității locuirii în spațiile urbane învecinate. În această subzona se 
încadrează spații plantate care, în funcție de specific, sunt: 

- Spații plantate cu caracter de unicitate (ptr. acest amplasament un există) 
- Spații plantate obișnuite: grădini de Cartier, scuaruri, plantații de aliniament 

pe străzi, insule și fâșii plantate în spațiul urban stradal ș.a. 

Funcțiuni complementare admise ale zonei: C – zona centrală, ISc – construcții comerciale, 
dimensionate adecvat, ISct – construcții de cultura, integrate corect, GC+TE – zona de gospodărie 
comunală (și de cimitire) și pentru echipare tehnică edilitară, CCr – căi de comunicație rutiere și 
construcții aferente, CCp – circulația pietonală majoră și piețe civice. 

Funcțiuni interzise: Sunt interzise toate funcțiunile care un constituie în fiecare subzona, funcțiunea 
de bază a acesteia. Fac excepție de la prevederile alineatului precedent funcțiunile complementare 
admise conform exigențelor stabilite pentu fiecare tip de subzona.  
Principiul de interzicere a unei funcțiuni este „dacă un susține și nu potențează funcțiunea de 
bază”, adică relația directă cu aceasta. 

Toate subzonele funcționale din zona (P) se află în interdicție temporară de construire până la 
aprobarea PUZ cu regulament aferent care stabilesc: 

- Tipurile de plantații specifice fiecărui amplasament; starea acestora și 
recomandările necesare pentru conservarea și revitalizarea celor existente; 

- Tipurile de plantații de completare și cfsursele de obținere a acestora; 
- Etapizarea relizării spațiilor plantate și lucrările de întreținere propuse; 
- Lucrările de construcții pentru funcțiunile complementare admise și etapizarea 

realizării acestora în corelare cu lucrările de spații verzi; 
- Recomandări pentru activitatea de producție dendro-floricolă ca implicație a 

prevederilor din PUZ. 
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PROPUS PRIN PUZ: 

PUZ-ul actual propune schimbarea terenului ce a generat PUZ (NC 48784) din Subzona Pp – 
subzona parcuri, grădini de cartier, scuaruri în zona mixtă M - de locuințe colective și spații verzi, 
grădini de cartier. Prin regelementarea unor indicatori urbanistici maximali se dorește rezolvarea 
necesarului de unități de cazare pentru cadrele din MApN, cât și păstrarea de spații verzi și 
amenajarea acestora conform standardelor în vigoare. 

Terenurile aflate în limita zonei de studiu (linia roșie întreruptă pe planul de reglementări) dar 
neincluse în limita terenului ce a generat PUZ (linia albastră întreruptă pe planul de reglementări) 
nu se vor reglementa prin prezentul PUZ și vor prelua reglementările din PUG. 

Funcțiuni dominante: Sunt predominante activitățile de locuire, odihnă și de relaxare în condiții de 
mediu adecvate precum și asigurarea calității locuirii. Astfel înființarea unei zone de locuințe 
colective ce vor fi înglobate în cadrul unor spații plantate de tip grădini de cartier, plantații de 
aliniament pe străzi, insule și fâșii plantate în spațiul urban stradal. 

Funcțiuni complementare admise ale zonei: Lc – locuințe colective, Pp - subzona parcuri, grădini 
de cartier, scuaruri, TE – zona pentru echipare tehnică edilitară, CCp – circulația pietonală majoră 
și piețe civice, ISc – construcții comerciale, magazine de cartier, dimensionate adecvat. 

Utilizări interzise: Sunt interzise înființarea de locuințe individuale, construcții pentru comerț en-
gros, construcții pentru depozitare, service-uri auto, spălătorii auto, construirea de garaje 
individuale. De asemenea se interzice mansardarea, supraetajarea și / sau extinderea 
construcțiilor de locuințe deja existente. 

Zona spaţii verzi  
Această zonă este compusă din spațiile verzi existente pe teren și instituite ca zonă verde, parcuri, 
complexe sportive, recreere, turism (conf. C.U. nr. 354 din 14.06.2021).  

Terenul studiat face parte din UTR 16 al PUG mun. Tulcea în zona P - zona verde, parcuri, 
complexe sportive, recreere, turism. Referitor la precizările PUG-ului în vigoare la data întocmirii 
prezentei documentații se impun următoarele comentarii: 

• Documentația de PUG mun. Tulcea a fost elaborată în perioada 1994 – 1996 într-un 
context urbanistic și socio-economic specific acelei perioade. Perioada de 10 ani pentru 
care se realizează propunerile unui PUG, a evidențiat noi oportunități și tendințe de 
dezvoltare a zonei. Reactualizare PUG-ului mun. Tulcea este în desfășurare și, după cum 
o evidențiază și studiile urbanistice realizate pentru acesta, se evidențează noi tendițe de 
dezvoltare pentru zona studiată. 

• Atribuirea funcțiunii de spații verzi s-a făcut pornind de la faptul că la acea etapă, terenul 
nu prezenta interes pentru dezvoltarea zonei cu construcții. 
 

PUZ-ul actual propune schimbarea terenului ce a generat PUZ din zona P - zona verde, parcuri, 
complexe sportive, recreere, turism (cf. PUG aprobat), iar prin regelementarea unor indicatori 
urbanistici maximali rezolvând necesarul de unități de cazare pentru cadrele din MApN, cât și 
păstrarea de spații verzi și amenajarea acestora conform standardelor în vigoare.  
Astfel pe terenul obiectivului propus se vor amenaja spații verzi plantate în proporție de cel puțin 
50% din suprafața terenului. 
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Operațiuni propuse în zonă 

Beneficiarul dorește realizarea unui bloc rezidențial compus din 40unități locative distribuite astflel: 

• 4 x 1 cameră 

• 26 x 2 camere 

• 10 x 3 camere. 
Bilant suprafete unitati locative cf. legea 114/ 1996 (±10%):                               
Nr. Unitati Locative Tip Unitate Locativa        S. Unitate Locativa            Total suprafete 

4    1 camera                              58                                   232 

26   2 camere                              81                                  2106 
10   3 camere   102   1020 

Așadar vom avea nevoie de realizarea unui POT max = 20% (886,6mp construiti), CUT=1 
(3344mp suprf. desfasurata) si un regimul de inaltime de minim P+4E. 
La calculul numarului de parcari conf. HCL și respectând nr. de unităti locative, vom avea un număr 
minim de 40 de parcari. 
Pe lângă locuri de parcare, pe teren vor fi necesare amenajate si spații verzi cu o suprafata de 
2mp/cap de locuitor, calculați la unitățile locative, vor fi de minim 172 mp (conf. Regulamentul 
General de Urbanism, anexa nr.6). 
Fiind propusă prin PUZ o zonă mixtă: locuințe colective și spații verzi, grădini de cartier, vom avea 
un procent de 50% de spații verzi. Restul terenului de 30% va fi ocupat cu circulații / parcari de 
domiciliu. 

IV. INDICATORI PROPUȘI 

Bilanț teritoral pentru terenul reglementat , ce a generat PUZ (NC 48784) 

Destinația/ Indicatori 
Existent cf PUG 

aprobat 
Max. Propus prin PUZ 

m2 % m2 % 
Pp – subzona de parcuri, grădini de cartier, scuaruri 4433 100 - - 

M – zona mixtă: locuințe colective și spații verzi, grădini de 
cartier, scuaruri 

- - 4433 100% 

POT - Max. 20% 

CUT - Max. 1 

Regim de înălțime P Max. P+4E 

Înălțimea maxima - Max. 16m 

Suprafața construită   886,6 20% 

Spații verzi amenajate - - 2216,5 50% 

Circulații și parcări - - 1329,9 30% 

TOTAL teren ce a generat PUZ 1115 100 1115 100 

Inidicatorii din tabel sunt indicatori urbanistici ce exprimă valorile maxime până la care se poate 
construi. 
 
Indici urbanistici 
Conform P.U.G. zona studiată se află în intravilanul municipiului Tulcea. 

 
Regim juridic 

Terenul pe care urmează a se realiza investiția (zona ce a generat P.U.Z.) este domeniu public al 
municipiului Tulcea, conform cărții funciare. 
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Regim economic 

Folosința actuală a terenurilor sunt de teren liber de construcții. 
Conf. PUG mun. Tulcea: 
UTR 16:  (P) – zona verde, parcuri, complexe sportive, recreere, turism  

(Pp) – subzona parcuri, grădini de cartier, scuaruri. 
 
Regim tehnic: 

INIDICI URBANISTICI EXISTENT pe teren PROPUS prin PUZ 

POT  - Max 20% 

Supratața de teren 4433m2 4433m2 

Suprafața construită 0 Max 886,6m2 

Suprafața desfășurată 0 Max 4433m2 

CUT - Max 1  

Hmax - P+4 (max15m înălțime) 

V. MODUL DE INTEGRARE A INVESTIȚIEI / OPERAȚIUNI PROPUSE ÎN ZONĂ 

Prevederi ale PUG-ului în vigoare 

Conform P.U.G. al mun. Tulcea aprobat prin H.C.L. nr.29/ 27.05.1996, zona studiată se află în 
intravilanul municipiului Tulcea în: 

➢ UTR 16: 

❖ (P) – zona verde, parcuri, complexe sportive, recreere, turism (conf. C.U. nr. 354 din 
14.06.2021):  
o Subzona Pp – subzona parcuri, grădini de cartier, scuaruri 

Trebuie menționat faptul că includerea terenului în categoria de zone pentru parcuri și spații verzi în 
cadrul PUG mun. Tulcea s-a făcut având în vedere la acea dată, 1995, având în vedere necesitățile de 
dezvoltare ale localității pentru o perdioadă de maxim 10 ani. Fără a se estima o dezvoltare urbană 
puternică, precum și schimbarea oportunităților și nevoilor populației, terenul a rămas neamenajat din 
cauza restricțiilor impuse de PUG cât și din cauza condițiilor geologice dificile și a lipsei investițiilor 
asupra dotărilor zonei. 

 
Planul urbanistic zonal pentru terenul ce a generat PUZ va schimba funcțiunea (zona P / subzona Pp) 
existentă în PUG, cu funcțiunea M – mixtă: locuințe colective și spații verzi, grădini de cartier. 
Funcțiunea propusă prin PUZ: M – mixtă va include atat posibilitatea realizării de locuințe colective cu 
un procent de ocupare al terenului mic și înălțime de maxim P+4, cât și amenajarea spațiilor libere de 
construcții cu spații verzi de tip grădini de cartier, locuri de joacă, spații de agrement și socializare, 
păstrând o parte din valențele spațiilor propuse prin PUG aprobat.  
Pentru terenurile incluse in zona de studiu a prezentului PUZ, dar neincluse în zona terenurilor ce au 
generat PUZ, se vor prelua reglementările din PUG aprobat. 
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VI. PREZENTAREA CONSECINȚELOR ECONOMICE ȘI SOCIALE LA NIVELUL U.T.R. 

Reglementarea funcțională a terenului studiat va crea la nivelul unității teritoriale de referință un 
impact economic și social pozitiv prin dezvoltarea de noi locuințe de calitate superioară și spații 
libere plantate și amenajate pentru a satisface nevoile locuitorilor din zonă. 

Aceste locuințe de tip ANL vor fi destinate tinerilor din cadrul MApN pentru a fi închiriate. 

Investiția este oportună întrucât: 

• va contribui la o mai bună valorificare a potențialului natural prin creare de spații verzi și 
plantate publice, locuri de joacă pentru copii etc; 

• va contribui la dezvoltarea zonelor rezidențiale, a țesutului urban, prin restructurarea zonelor 
destructurate; 

• va crea posibilitatea dezvoltării de noi locuințe destinate tinerilor de calitate superioară. 

Prin propagarea efectelor pozitive ale proiectului (echipare cu utilități și realizare de străzi 
astfaltate) se vor genera noi surse de finanțare pentru dezvoltarea altor proiecte de investiție din 
imediata vecinătate. 

VII. CATEGORIILE DE CONSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE INVESTITORI PRIVAȚI ȘI 
CATEGORII DE COSTURI CE VOR CĂDEA ÎN SARCINA AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE 

Costurile ce vor cădea în sarcina beneficiarului constau în racordarea la utilitățile existente în zonă 
și modernizarea acceselor și aleilor pietonale pentru investiția propusă.  

Conform HCL nr. 73 / 31.03.2021 terenurile NC 34860 (7722) și NC 44176 vor fi alipite de către 
Mun. Tulcea pentru a permite realizarea obiectivului de investiții: construire locuințe pentru tineri 
destinate închirierii, prin programul ANL pentru MApN. 

Realizarea echipamentelor tehnico-edilitare se vor face în funcție de proiectele special realizate de 
către investitor și aprobate conform legislației în vigoare. 

 
întocmit, 
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