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MUNICIPIUL TULCEA
Direcția Urbanism, Amenajare Teritoriu
Serviciul Urbanism, Amenajare Teritoriu

Compartiment Strategie Urbană

                                                                                                                                                                                              
Nr. înregistrare 48286 din 13.12.2021               

                                                               
Către, 

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 34
Str. Podgoriilor, nr. 31, bl. C, sc. A, parter, Tulcea

Rezultatul Raportului informării și consultării publicului  pentru  documentația
PLAN URBANISTIC  DE  DETALIU  „CONSTRUIRE ACOPERIȘ TIP ȘARPANTĂ”,
intravilanul municipiului Tulcea, strada Podgoriilor, nr. 10, bl. 12, sc. C, carte funciară
nr. 31246-C1, număr cadastral 31246-C1, judeţ Tulcea

Având  în  vedere  că  s-au  respectat  prevederile art.  36  din  Legea  nr.  350  privind
amenajarea  teritoriului și  urbanismul,  Ordinul  nr.  2701  din  30  decembrie  2010  emis  de
Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea “Metodologiei de informare
și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului  și  de  urbanism”,  se  întocmește  prezentul  raport  de  finalizare  a  procedurii  de
informare  și  consultare  a  publicului privind  aprobarea  documentației  de  urbanism  Plan
Urbanistic de Detaliu ”CONSTRUIRE ACOPERIȘ TIP ȘARPANTĂ”  .

Etape premergătoare:
- eliberarea certificatului de urbanism nr. 710/17.08.2020;
-  eliberarea  adresei  referitoare  la  propunerile  preliminare  a  documentației  nr.
12644/05.04.2021

Situa  ț  ia amplasamentului   
Amplasamentul care face obiectul prezentei documentații, număr cadastral 31246-C1

în suprafață de 268,00 mp, încadrat conform PUG în UTR 6, zona LIu1 – zonă rezidențială
cu  clădiri  cu  mai  mult  de  trei  niveluri  (peste  10,00  m)  și  este  situat  în  intravilanul
municipiului Tulcea, strada Podgoriilor, nr. 10, bl. 12, sc. C, județ Tulcea.
Folosința actuală a amplasamentului  : bloc de locuințe. 
Destinația   propusă spre   aproba  re     :     CONSTRUIRE ACOPERIȘ TIP ȘARPANTĂ
Propunerea     :  prezentul Plan Urbanistic de Detaliu analizează condițiile de construire a unui
acoperiș tip șarpantă pentru scara C a blocului 12, strada Podgoriilor.

Bilanț teritorial existent:
- POT – 37,57%;
- CUT – 1,88;
- Regim de înălțime – P+4E;
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- Niveluri – 5 niveluri supraterane
- H maxim – în coamă 16,85 m față de cota 0,00

Componența grupului cu rol consultativ : Inspector : Simionov Ioana
                                                                   Inspector : Săgeată Mariana
Proiectant : SC AXPRO LINE SRL
Specialist cu drept de semnătură : C.Arh. FĂNICA MĂCEȘ

Beneficiar : ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 34

1.Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor 
Documentația  a  fost  depusă  la  UAT  –  Municipiul  Tulcea  și  înregistrată  cu  nr.

9926/16.03.2021. Data de postare a anunțului  cu privire  la  posibilitatea,  modul,  locul  și
perioada în care se pot consulta documentele  ce conțin propunerile preliminare :17.03.2020,
conform Procesului-verbal nr. 9968/17.03.2021.

Perioada de colectare  a opiniilor cetățenilor 17.03.2021-31.03.2021.
Nu  au  fost  înregistrate  observații,  propuneri,  sugestii  referitoare  la  propunerile

preliminare ale documentației P.U.D. „CONSTRUIRE ACOPERIȘ TIP ȘARPANTĂ”.

2. Implicarea publicului în etapa aprobării P.U.D.

Documentația  a  fost  depusă  la  UAT  –  Municipiul  Tulcea  și  înregistrată  cu  nr.
37924/05.10.2021. Data de postare a anunțului nr. 41359/27.10.2021, pe pagina de internet a
primăriei,  cu  privire  la   posibilitatea,  modul,  locul  și  perioada  în  care  se  pot  consulta
documentele care stau la baza elaborării Proiectului de hotărîre privind aprobarea Planului
Urbanistic  de  Detaliu  ”CONSTRUIRE ACOPERIȘ TIP ȘARPANTĂ”,  pentru  care  s-a
încheiat Procesul-Verbal de afișare nr. 41360/27.10.2021.

Perioada de colectare  a opiniilor cetățenilor 27.10.2021-16.11.2021.

Nu au fost înregistrate observații, propuneri, sugestii  referitoare la  proiectul de
act normativ.

    

 p. Primarul Municipiului Tulcea,                                         Arhitect Șef,
 Nicolae-Florin BIBU, Administrator Public                       Drd. Arh. Filip RAICU

                                                                                              
Întocmit, Mariana Săgeată                                                      
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