
ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA

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

Compartiment Strategie Urbană

                                                                                                                                                                   

AVIZ
Nr. 1 din 03.02.2022

Pentru  Planul  Urbanistic  de  Detaliu:  SCHIMBARE  DESTINAȚIE  DIN  SPAȚIU
COMERCIAL  ÎN  SPAȚIU  DE  ALIMENTAȚIE  PUBLICĂ  (CIOCOLATERIE),
CONCESIONARE  TEREN  ȘI  CREAREA  UNUI  NOU  ACCES  DE  TIP  WINDFANG,
generat  de  imobilul:  CĂRȚI  FUNCIARE  NR.  30923,  37502,  NUMERE  CADASTRALE
30923-C1-U3, 6304.
Iniţiator: ȚOPA TUDOREL
Proiectant: SOCIETATEA MISOLI S.R.L.
Specialist cu drept de semnătură: ARH. DIDĂ MIRELA
Amplasare, delimitare, suprafaţă zonă studiată în P.U.Z.- intravilan municipiul Tulcea,  strada
Gării, nr. 40, bl. 12, parter, în suprafață de 59,00 mp.
Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:
UTR 1 zona LI –  subzona u1 – zonă rezidențială cu clădiri cu mai mult de trei niveluri (peste
10 m).

Valorile  maxime  admise  ale  indicilor  de  densitate  a  construirii  pe  parcelă  sunt
următoarele:

Zona LI, subzona u1:
- regim de construire:

 maximum 15,00 m (echivalentul construcțiilor P+4)

 maximum 25,00 m (echivalentul construcțiilor P+7)

- înălțimea maximă 15;00 m – POT= 40% CUT 2;0 Niv =5;0
- înălțimea maximă 25;00 m – POT= 40% CUT 3,2 Niv =8;0

În cazul majorării indicilor de densitate, indicii de densitate vor fi :
POT = 40% ; CUT=1;1 x CUT 2;0 - 3;2 , Niv = 1;1 x Niv. 5;0 – 8;0
- funcţiuni predominante: locuirea ca activitate preponderentă în fiecare clădire ;

- retragerea minimă faţă de aliniament = conform Cod Civil;
- retrageri minime faţă de limitele laterale = conform Cod Civil;
- retrageri minime faţă de limitele posterioare = conform Cod Civil.

Prevederi   P.U.D.   propuse:  
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Prezenta documentație P.U.D. propune schimbarea destinației din spațiu comercial în
spațiu alimentație publică (ciocolaterie) și concesionarea a 4,50 mp pentru realizarea noului
acces. 

Pe teritoriul studiat în documentație se disting următoarele zone și subzone funcționale,
respectiv :
UTR 6 cu zona LIu1 - zona rezidențială cu clădiri cu mai mult de trei niveluri (peste 10
m).
Valorile  maxime  admise  ale  indicilor  de  densitate  a  construirii  pe  parcelă  sunt
următoarele:
• POT  : 100 %;
• CUT  : 1;
Regimul de aliniere a construcțiilor - retrageri minime obligatorii :

- retragerea minimă faţă de aliniament –fațada existentă se va muta cu 1,1 m față de actualul
traseu;
- retrageri minime faţă de limitele laterale – existentă;
-retrageri minime faţă de limitele posterioare – existentă;

Aspectul  exterior:  nu  trebuie  să  contravină  funcțiunii  și  nu  trebuie  să  deprecieze  aspectul
general al zonei.

Arhitectura clădirilor va reflecta funcțiunea și va fi în concordanță cu liniile arhitecturii
contemporane moderne, exprimând în final un caracter unitar al zonei. 

Se  va  urmări  simplitatea  volumelor,  adecvarea  scării,  controlul  imaginii  din  toate
direcțiile din care volumul este perceput în relație cu cadrul construit în care se inserează,
evitarea evidențierii unor calcane.

Sunt interzise structuri de acoperiș cu învelitoare tip șarpant, cu acoperișuri complicate
cu turnulețe și streașini suprapuse.
Se interzic următoarele materiale: azbociment, materiale plastice și carton asfaltat (cu excepția
teraselor orizontale).

Se vor evita pe cât posibil tencuielile decorative și se vor folosi acolo unde situația o
cere  placări  cu  diverse  materiale  (cărămidă,  lemn,  parklex,  fibrociment,  piatră  naturală).

Pe  fațada  spațiului  comercial  există  o  copertină  cu  lățimea  de  1,70  m  placată  cu
Alucobond și cu sistem de de iluminare încorporat.

Se propune deplasarea fațadei spre vest cu o lățime de 1,10 m, aceasta rămânând sub
copertină, pentru realizarea unui acces din pietonalul existent prin realizarea a două trepte și a
unei scări de acces pentru preluarea înălțimii de 1,05 m (diferența de nivel între nivelul de
calcare al accesului actual și nivelul pardoselii parterului).

Vitrina propusă va avea același imagine cu cea existentă, același material și culori :
alucobond gri, tâmplărie metalică de culoare gri.
Circulaţii şi accese:

Accesele și parcajele carosabile nu trebuie obstrucționate de mobilier urban și trebuie
să fie păstrate libere în permanență.

Lucrările  de  realizare  a  accesului  carosabil  se  vor  face  cu  asigurarea  continuității
scurgerii apelor pluviale.
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Conform art.  26 din RGU, autorizarea  executării  construcțiilor și  a  amenajărilor  de
orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanței și destinației
construcției.

Trama stradală existentă în zonă nu este afectată, circulația pietonală se va desfășura pe
trotuarele existente.

Modernizarea circulației va fi realizată de către beneficiar pe cheltuiala proprie.
Echipare tehnico – edilitare:

Zona  de  amplasament  este  echipată  din  punct  de  vedere  edilitar  și  obiectivul  este
racordat la toate utilitățile existente. Investiția propusă nu afectează racordurile existente și nu
necesită extinderea acestora.

Lucrările de infrastructură și de echipare tehnico-edilitară, în perimetrul studiat,
se suportă în întregime de beneficiar.
Amplasarea spațiilor verzi și împrejmuiri:

Se vor prevedea obligatoriu spaţii verzi şi plantate, prin raportare la normele specifice
sau la H.G. nr. 525/1996.

Staţionarea  autovehiculelor  se  admite  numai  în  interiorul  parcelei,  deci  în  afara
circulaţiilor  publice.  Numărul  locurilor  de  parcare,  va  fi  conform Regulamentului  privind
asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări
autorizate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, aprobat prin HCL nr.
201 din data de 28.09.2017.

În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism din data de
26.01.2022 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planşa de reglementări anexată şi vizată
spre  neschimbare.  Elaboratorul  şi  beneficiarul  P.U.D.  răspund pentru exactitatea  datelor  şi
veridicitatea  înscrisurilor  cuprinse  în  P.U.D.  care  face  obiectul  prezentului  aviz,  în
conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul,  cu modificările  şi completările ulterioare.  Prezentul  aviz este un aviz tehnic şi
poate  fi  folosit  numai  în  scopul  aprobării  P.U.D.  Documentaţia  tehnică  pentru  autorizarea
executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. şi cu
obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul  aviz este  valabil  de la  data emiterii  sale  pe toată  durata  de valabilitate  a
certificatelor de urbanism:
1. nr. 490 din 15.07.2021 emis de  PRIMĂRIA MUNICIPIUL TULCEA

Arhitect – şef,
Drd. Arh. Filip RAICU

str. Păcii, nr. 20, codul poștal 820033, tel: +40 0240-511 440,
fax: +40 0240-517 736, e-mail:contact@primariatulcea.ro, site: www.primariatulcea.ro

ISO 9001:2015 – Nr. Cer ficat: 203039/A/0001/UK/RO



ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA

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

Compartiment Strategie Urbană

                                                                                                                                                                   

AVIZ
Nr. 2 din 03.02.2022

Pentru  Planul  Urbanistic  Zonal:  CONSTRUIRE  STAȚIE  DISTRIBUȚIE
CARBURANȚI,  SPAȚIU  COMERCIAL,  ALIMENTAȚIE  PUBLICĂ  ȘI  SPĂLĂTORIE
AUTO,  generat  de  imobilul:  CARTE  FUNCIARĂ  NR.  31815,  NUMĂR  CADASTRAL
31815.
Iniţiator: SOCIETATEA LACUL VIOLET S.R.L.
Proiectant: SOCIETATEA OPSCAPE HUB S.R.L.
Specialist cu drept de semnătură: ARH. VIZIREANU COSMIN TUDOR
Amplasare, delimitare, suprafaţă zonă studiată în P.U.Z.- intravilan municipiul Tulcea,  strada
Babadag, nr. 164, în suprafață de 5.000,00 mp.

Prevederi  P.U.Z.  -  R.L.U.  ”SUPERMARKET  EXTRAVILANUL  MUNICIPIULUI
TULCEA” aprobat prin HCL nr. 193/2005:
UTR 30 zona LI –  subzona locuințe cu mai mult de trei niveluri și LM – locuințe regim mic
de înălțime

Valorile  maxime  admise  ale  indicilor  de  densitate  a  construirii  pe  parcelă  sunt
următoarele:
- POT= 20%;  CUT 1;5 ; Regim de înălțime P+4, P+10
- retragerea minimă faţă de aliniament = 22,00 m față de axul străzii Babadag iar față de de
străzile din incintă 5,00 m;
- retrageri minime faţă de limitele laterale = conform Cod Civil – minim 0,80 m între peretele
fără goluri și limitade proprietate și 1,90 m între peretele cu goluri și limita de proprietate; se
va păstra pe o latură o retragere de minim 3,00 m pentru acces de intervenție la incendii.
-  retrageri  minime faţă de limitele posterioare = conform Cod Civil – minim 0,80 m între
peretele  fără  goluri  și  limitade  proprietate  și  1,90  m între  peretele  cu  goluri  și  limita  de
proprietate.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

Prezenta documentație anlizează:
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- schimbarea de destinație din zonă de locuire în zonă de instituții și servicii publice – subzona
comerț, prestări servicii;

-  modificarea procentului de ocupare al terenului;
- modificarea coeficientului de utilizare al terenului;
- stabilirea regimului de aliniere și amplasarea în parcelă, ținând cont de dezvoltarea viitoare
astrăzii Babadag;
-  asigurarea  accesului  auto  și  pietonal  la  nivel  de  parcelă  corespunzător  traficului  estimat
pentru zonă;
- asigurarea unor suprafețe de teren pentru amenajările exterioare de incintă (alei carosabile și
pietonale, parcări, platforme gospodărești, etc.).

Pe teritoriul studiat în documentație se disting următoarele zone și subzone funcționale,
respectiv :
UTR  30  cu  zona  IS –  zonă  de  instituții  și  servicii  publice  funcțiuni  compatibile  și
complementare, în clădiri mixte sau individuale, subzona co, ps – comerț, prestări servicii

Tipuri  de  subzone  funcționale:   subzona  co,  ps  comerț,  prestări  servicii  maxim P+1E,  2
niveluri de la cota 0,00, maxim 1 nivel subteran – posibil comerț și/sau servicii, alimentație
publică, administrative  în clădiri mixte sau individuale
Funcțiunea dominantă: instituții și servicii publice funcțiuni compatibile și complementare
Funcțiuni  compatibile  și  complementare  admise:  alimentație  publică,  profesii  liberale,
administrative în clădiri mixte sau individuale.

Utilizări  permise:  spații  comerciale  și  servicii  nederanjante,  profesii  liberale,  spații
administrative;
-  construcții  anexe:  parcaje,  garări,  dotări  edilitare,  amenajări  pentru  protecția  mediului,
reclame, circulații pietonale și carosabile.

Utilizări permise cu condiții: construcții dotări tehnico-edilitare, platfome gospodărești;
-  construcții  anexe:  parcaje,  garări,  dotări  edilitare,  amenajări  pentru  protecția  mediului,
reclame, circulații pietonale și carosabile.
Utilizări interzise: orice unități poluante sau generatoare de riscuri tehnologice

- emiterea de autorizații de construire pentru funcțiunile de bază fără echipare edilitară și tramă
stradală, autorizate sau în curs de execuție. 

Valorile  maxime  admise  ale  indicilor  de  densitate  a  construirii  pe  parcelă  sunt
următoarele:

• POT max propus : 30%;
• CUT max propus : 1,5;
• Regim de înălțime : P înalt, P+1E, 1 nivel subteran;

• Niveluri: 2 niveluri supraterane, 1 nivel subteran;
• H maxim : 15,00 m, de la cota 0,00.

Regimul de aliniere a construcțiilor - retrageri minime obligatorii :

- retragerea minimă faţă de aliniament – minim 10,00 m față de aliniament și 22,00 m față de
axul străzii Babadag;
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- retrageri minime faţă de limitele laterale și posterioară  -conform Cod Civil, cu respectarea
distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu stabilite pe baza avizului ISU;

Aspectul  exterior:  nu  trebuie  să  contravină  funcțiunii  și  nu  trebuie  să  deprecieze
aspectul general al zonei.

Arhitectura clădirilor va reflecta funcțiunea și va fi în concordanță cu liniile arhitecturii
contemporane moderne, exprimând în final un caracter unitar al zonei. 

Se  va  urmări  simplitatea  volumelor,  adecvarea  scării,  controlul  imaginii  din  toate
direcțiile din care volumul este perceput în relație cu cadrul construit în care se inserează,
evitarea evidențierii unor calcane.

Sunt interzise structuri de acoperiș cu învelitoare tip șarpant, cu acoperișuri complicate
cu turnulețe și streașini suprapuse. 

Acoperișurilor vor avea sistem de învelitoare tip terasă cu hidroizolație orizontală cu
membrane PVC sau bituminoase. Se interzic acoperișurile tip șarpantă.

Tâmplăria se recomandă a fi de calitate în culori închise, se va utiliza un singur cod de
culoare.  Se recomandă respectarea tabloului de tâmplărie, orice modificare privind aspectul
exterior  va  trata  întregul  ansamblu  și  necesitatea  intervenției  solicitate  raportată  la  total
amsamblu.

Pentru exterior  se vor folosi tencuieli  decorative doar în culori deschise alb sau gri
deschisiar  pentru  accente  de  culoare  se  vor  folosi  materiale  specifice:  placaje  cu  piatră
naturală, cărămidă klinker, panouri HPL cu imitație de lemn sau în diverse culori, panouri de
fibrociment în sistem de fațadă ventilată.

Se interzic următoarele materiale: azbociment, materiale plastice și carton asfaltat (cu
excepția teraselor orizontale). Materialele folosite vor fi de calitate, se interzice folosirea de
balustrade cu modele florale, culori putenice, precum și folosirea de materiale reciclate.

Circulaţii şi accese:
Organizarea circulației se va realiza la nivel de parcela prin accesele existente, pentru a

avea vizibilitate maximă.

Autorizarea execuției construcțiilor este permisă doar dacă există posibilitatea de acces
la drumul public, direct sau prin căile de acces deținute prin acte de proprietate.

Conform art.  26 din RGU, autorizarea  executării  construcțiilor și  a  amenajărilor  de
orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanței și destinației
construcției.

Accesele și parcajele carosabile nu trebuie obstrucționate de mobilier urban și trebuie
să fie păstrate libere în permanență.

Lucrările  de  realizare  a  accesului  carosabil  și  pietonal  se  vor  face  cu  asigurarea
continuității scurgerii apelor pluviale.

Accesul  auto va fi  semnalat  corespunzător,  în cazul în care sunt necesare semne și
marcaje rutiere, acestea se vor realiza obligatoriu.

Incinta va avea prevăzut obligatoriu acces pietonal și auto, dimensionat corespunzător
funcțiunii și categoriei de drum din care se amenajează accesul. Accesul auto și pietonal se va
realiza din strada Babadag.
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Modernizarea circulației va fi realizată de către beneficiar pe cheltuiala proprie.

Echipare tehnico – edilitare:
- în zona studiată există posibilități de racord la rețeaua de apă, canalizare și energie electrică;
- montarea echipamentelor tehnice se execută în varianta de amplasare subterană ori, după
caz  în  incinte  sau  în  nișele  construcțiilor,  cu  acordul  prealabil  al  proprietarilor
incintelor/construcțiilor și fără afectarea circulației publice;
- dotările și echipările edilitare trebuie să fie de calitate și dimensionate corespunzător.
•Alimentare  cu  energie  electrică  –  există  posibilitatea  de  racordare la  rețeaua  de  energie
electrică din zonă.

•Alimentarea cu apă –  există posibilitatea de racordare la rețeaua de alimentare cu apa din
zonă.
•Evacuarea apelor uzate menajere –  există posibilitatea de racordare la rețeaua de canalizare
din zonă.
•Evacuarea  deșeurilor  menajere  solide  – se  va  asigura  în  incintă  platformă  pentru  deșeuri
menajere  și  tehnologice;  în  amplasarea  acestora  se  va  ține  cont  de  legislația  în  domeniu.
Platformele  destinate  pentru  depozitarea  recipientelor  de  colectare  selectivă  a  deșeurilor
menajere  se  vor  amenaja  la  distanță  de  minim  10,00  m  de  ferestrele  locuințelor,  vor  fi
împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere. Deșeurile vor fi predate
către firme specializate, conform procedurilor legale în vigoare. 

Lucrările de infrastructură și de echipare tehnico-edilitară, în perimetrul studiat,
se suportă în întregime de beneficiar.

Amplasarea spațiilor verzi și împrejmuiri:
Prin grija investitorului suprafața plantată va fi de minim 20% din suprafața terenului,

care va fi întreținută corespunzător.
Împrejmuirea:

- se vor realiza împrejmuiri din materiale de calitate ce nu vor deranaja vecinatățile;
- împrejmuirile noi pot fi construite din grilaje metalice ornamentale dublate de plantații verzi,
panouri din lemn; 
- se interzic împrejmurile din elemente masive de beton prefabricat, tablă, plasă de sârmă, plăci
aglomerate din lemn;
- înălțimea gardurilor va fi de maxim 2,00 m, obligatoriu dublată de plantații de protecție
- împrejmuirea la stradă poate fi transparentă, decorative sau gard viu; între parcele opace sau
transparente.

Aspectul  împrejmuirilor  se  va  supune  acelorași  exigente  ca  și  în  cazul  aspectului
exterior al construcțiilor.

Staţionarea  autovehiculelor  se  admite  numai  în  interiorul  parcelei,  deci  în  afara
circulaţiilor  publice.  Numărul  locurilor  de  parcare,  va  fi  conform Regulamentului  privind
asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări
autorizate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, aprobat prin HCL nr.
201 din data de 28.09.2017:  în interiorul parcelei se vor amenaja:
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 - 1 loc de parcare la 100,00 mp utili pentru spațiile administrative;

-  1  loc  de  parcare  pentru  fiecare  35,00  mp  suprafață  utilă  a  spațiului  de  prestări
servicii/vânzare;
-  1  loc  de  parcare  pentru  fiecare  10  locuri  la  masă  pentru  construcții  cu  funcțiunea  de
alimentație publică.

Pentru construcții ce înglobează spații cu destinații diferite, locurile de parcare necesare
se  vor  asigura  pentru  fiecare  funcțiune  în  parte,  conform  normelor  precizate  în  HCL  nr.
201/28.09.2017.

În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism din data de
26.01.2022 se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism
aferent acestuia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planşa de reglementări anexată şi vizată
spre  neschimbare.  Elaboratorul  şi  beneficiarul  P.U.Z.  răspund pentru  exactitatea  datelor  şi
veridicitatea  înscrisurilor  cuprinse  în  P.U.Z.  care  face  obiectul  prezentului  aviz,  în
conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul,  cu modificările  şi completările ulterioare.  Prezentul  aviz este un aviz tehnic şi
poate  fi  folosit  numai  în  scopul  aprobării  P.U.Z.  Documentaţia  tehnică  pentru  autorizarea
executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. şi cu
obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul  aviz este  valabil  de la  data emiterii  sale  pe toată  durata  de valabilitate  a
certificatelor de urbanism:
1. nr. 126 din 22.02.2021 emis de UAT-MUNICIPIUL TULCEA

Arhitect – şef,
Drd. Arh. Filip RAICU
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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA

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

Compartiment Strategie Urbană

                                                                                                                 
                                                                                                                                  Aprobat,
                                                                                                                                  Primar,                                    

Ștefan ILIE
                                                                                                 

Ca urmare  a cererii de 

SOCIETATEA CCD GRAND ELITE S.R.L.

cu  domiciliul  în  județul  Tulcea,  localitatea  Tulcea,  comuna  Mihail  Kogălniceanu,  sat  Mihail

Kogălniceanu, strada Mihai Eminescu, nr.126, birou nr. 4, înregistrată la U.A.T. Municipiul Tulcea cu

nr. 36526 din 27.09.2021;

în conformitate cu prevederile Legii  nr.  350/2001 privind amenajarea teritoriului  și  urbanismul,  cu

modificările și completările ulterioare, se emite:

AVIZUL DE OPORTUNITATE
Nr. 1 din 04.02.2022 

pentru elaborarea
PLANULUI URBANISTIC ZONAL

pentru
CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL

                                                    

generat de imobilele

extravilanul și intravilanul municipiului Tulcea, T 23, P 355, carte funciară nr. 45722,

număr  cadastral  45722,  strada  Barajului,  nr.  17-19,  cărți  funciare  nr.  44213,  43498,

numere cadastrale 44213, 43498,  județ TULCEA

cu respectarea următoarelor condiții:

1.Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z;

- la nord: domeniu public de interes local, șoseaua Barajului;

- la sud: proprietăți private numere cadastrale 33013, 5951/3;

- la est: drum de exploatare;

- la vest:drum de exploatare și proprietate privată număr cadastral 39741, 

2. Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți:
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Categoria funcțională existentă: UTR 30 - pe parcelele introduse în intravilan - numerele

cadastrale  43498  și  44213,  alipite  (număr  cadastral  49235)-  prin   PUZ -  Locuinte,  spatii

comerciale,  servicii  extravilanul  municipiului  str.  Barajului  Sud  aprobat  prin  HCL  nr.

135/31.05.2007: zona LI subzona locuințe cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri, zona SC –

servicii,  comerț  P+1,  zona  P  zona  de  parcuri,  complexe  sportive  ,  recreere,  perdele  de

protecție, zona C – căi de comunicație; pentru parcela cu numărul cadastral 45722 aflată în

extravilan zona TAG – terenuri agricole

Categoria  funcțională  propusă:  Zona  IS(co,  ps)  –  zonă  instituții  și  servicii  publice  de

interes general, subzona comerț, prestări servicii, funcțiuni compatibile și complementare pe

25% din suprafața desfășurată a clădirii

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime):

- P.O.T propus: minim 25% - maxim 40,00 %;

- C.U.T. propus: minim 0,7 - maxim 1,00;

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților:

Caracteristicile  acceselor  la  drumurile  publice  trebuie  să  permită  intervenția

mijloacelor  de stingere a  incendiilor.  Orice acces la  drumurile publice se va face conform

acordului  prealabil  și  autorizației  de amplasare  și/sau de acces  eliberate  de administratorul

acestora.

-alimentare cu energie electrică se va realiza din reațeaua publică există în zonă;

-alimentarea cu apă potabilă și canalizare se va realiza din  reațeaua publică există în zonă.

5.  Capacitățile  de  transport  admise  în  raport  cu  funcțiunile  propuse  și  cu

încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiții

Capacitatea de transport a drumurilor/străzilor sau aleilor propuse va fi analizată prin

P.U.Z. în funcție de legislația în vigoare pentru funcțiunea propusă.

6.  Acorduri/Avize  specifice  ale  organismelor  centrale  și/sau  teritoriale  pentru

P.U.Z.:- Aviz alimentare cu apă, canalizare;

- Aviz alimentare cu energie electrică;

- Aviz alimentare cu apă-canalizare;

- Aviz Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea;

- Aviz securitate la incendiu;

            - Aviz Poliție Rutieră;

- Acord D.I.A.P.;

- Aviz Agenția Domeniilor Statului;

- Aviz scoatere din circuitul agricol  pentru terenul aflat în extravilanul municipiului
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Tulcea;

- Aviz Consiliul Județean Tulcea;

- Studiu geotehnic;

-  Studiu  topografic  recepționat  O.C.P.I.,  cotat  și  în  care  să  fie  menționați  vecinii

actuali, cu delimitarea clară a terenului proprietate;

- Extras de carte funciară pentru informare la zi; Plan cadastral actualizat la zi;

- Aviz/punct de vedere sănătatea populației;

- Punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului;

- Taxa C.T.A.T.U. -  17 LEI; Taxa R.U.R.;

7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare şi

consultare a publicului:

În conformitate cu prevederile art. 35 al Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, obligațiile privind procedurile

specifice  de  informare  și  consultare  a  publicului  vor  fi  îndeplinite  prin  grija  inițiatorului

Planului Urbanistic Zonal.

Prezentul  aviz este  valabil  de la  data emiterii  sale  pe toată  durata  de valabilitate  a

Certificatului/-lor  de  urbanism  nr. 640 din  20.09.2021 emis  de  Unitatea  Administrativ

Teritorială - Municipiul Tulcea, Direcţia De Urbanism, Amenajare Teritoriu.

Achitat taxa de ........-......, conform .....-....., nr. ......-..... din .......-............

Prezentul  aviz  a  fost  transmis  solicitantului  direct/prin  poștă  la  data

de ..................................

                                    

Arhitect Șef
Drd. Arh.  Filip RAICU

SECRETARIAT CTATU
Mariana Săgeată                                                                                   
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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA

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

Compartiment Strategie Urbană

                                                                                                                 
                                                                                                                                  Aprobat,
                                                                                                                                  Primar,                                    

Ștefan ILIE
                                                                                                 

Ca urmare  a cererii de 
Neacșu Ionel

cu  domiciliul  în  județul  Tulcea,  localitatea  Tulcea,  strada  Păcii,  nr.147,  înregistrată  la  U.A.T.
Municipiul Tulcea cu nr. 42963 din 05.11.2021;
în conformitate cu prevederile Legii  nr.  350/2001 privind amenajarea teritoriului  și  urbanismul,  cu
modificările și completările ulterioare, se emite:

AVIZUL DE OPORTUNITATE
Nr. 2 din 04.02.2022 

pentru elaborarea
PLANULUI URBANISTIC ZONAL

pentru
CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO

                                                    
generat de imobilul

Intravilanul Municipiului Tulcea, Strada Isaccei, nr.125BIS, C.F. nr.47674, N.C. 6461
cu respectarea următoarelor condiții:

1.Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z;
- la nord: domeniu public de interes local, strada Isaccei;
- la sud: prorietate S.C. AGRO DEALU S.R.L.;
- la est: proprietate Danilov Grigore.;
- la vest:proprietate Sauca Paraschiva
2. Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți:

Categoria funcțională  existentă:  LMu1-zonă  rezidențială  cu  locințe  și  funcțiuni
complementare și zonă P-zonă de parcuri, complexe sportive, recreere, perdele de protecție,
subzonă Ppp-perdele de protecție pe o adăncime de 8,00 m de la strada Isaccei

Categoria funcțională propusă:  Zona  Ids – zonă unități  industriale,  servicii,  funțiuni
compatibile și complementare pe maxim 25% din suprafața clădirii

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime):
- P.O.T propus: minim 25% - maxim 40,00 %;
- C.U.T. propus: minim 0,7 - maxim 1,00;

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților:
Caracteristicile  acceselor  la  drumurile  publice  trebuie  să  permită  intervenția

mijloacelor  de stingere a  incendiilor.  Orice acces la  drumurile publice se va face conform
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acordului  prealabil  și  autorizației  de amplasare  și/sau de acces  eliberate  de administratorul
acestora.
-alimentare cu energie electrică se va realiza din reațeaua publică există în zonă;
-alimentarea cu apă potabilă și canalizare se va realiza din  reațeaua publică există în zonă.

5.  Capacitățile  de  transport  admise  în  raport  cu  funcțiunile  propuse  și  cu
încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiții

Capacitatea de transport a drumurilor/străzilor sau aleilor propuse va fi analizată prin
P.U.Z. în funcție de legislația în vigoare pentru funcțiunea propusă.

6.  Acorduri/Avize  specifice  ale  organismelor  centrale  și/sau  teritoriale  pentru
P.U.Z.:- Aviz alimentare cu apă, canalizare;

- Aviz alimentare cu energie electrică;
- Aviz alimentare cu apă-canalizare;
- Aviz securitate la incendiu;

            - Aviz Poliție Rutieră;
- Acord D.I.A.P.;
- Studiu geotehnic;
-Studiu topografic recepționat O.C.P.I., cotat și în care să fie menționați vecinii actuali,
cu delimitarea clară a terenului proprietate;
- Extras de carte funciară pentru informare la zi; Plan cadastral actualizat la zi;
- Aviz/punct de vedere sănătatea populației;
- Punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului;
- Taxa C.T.A.T.U. -  17 LEI; Taxa R.U.R.;
7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare

şi consultare a publicului:
În conformitate cu prevederile  art.  35 al Ordinului nr.  2701 din 30 decembrie 2010

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea
sau  revizuirea  planurilor  de  amenajare  a  teritoriului  şi  de  urbanism,  obligațiile  privind
procedurile  specifice  de  informare  și  consultare  a  publicului  vor  fi  îndeplinite  prin  grija
inițiatorului Planului Urbanistic Zonal.

Prezentul  aviz este  valabil  de la  data emiterii  sale  pe toată  durata  de valabilitate  a
Certificatului/-lor  de  urbanism  nr. 690 din  30.09.2021 emis  de  Unitatea  Administrativ
Teritorială - Municipiul Tulcea, Direcţia De Urbanism, Amenajare Teritoriu.

Achitat taxa de ........-......, conform .....-....., nr. ......-..... din .......-............
Prezentul  aviz  a  fost  transmis  solicitantului  direct/prin  poștă  la  data

de ..................................
                                    

Arhitect Șef,
          Arh.  Filip RAICU

Secretariat C.T.A.T.U.
Ioana SIMIONOV

                                                                                                                                                                                                                                            

str. Păcii, nr. 20, codul poștal 820033, tel: +40 0240-511 440,
fax: +40 0240-517 736, e-mail:contact@primariatulcea.ro, site: www.primariatulcea.ro

ISO 9001:2015 – Nr. Cer ficat: 203039/A/0001/UK/RO



 

ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA

MUNICIPIUL TULCEA

DIRECȚIA URBANISM, AMENAJARE TERITORIU
SERVICIUL URBANISM, AMENAJARE TERITORIU

COMPARTIMENT STRATEGIE URBANĂ

                                                                                    Nr. Înregistrare 4654 / 03.02.2022

                                                   Către,
SOCIETATEA COMPLEX CITY S.R.L

Strada Babadag, nr. 127, Hatel City, et. 2, camera 201, Tulcea. 
                                                                                  

                
Spre știință: 
SOCIETATEA DUALSTUDIO ARCHITECTURE S.R.L.
Strada Victoriei, nr. 70,bl. 7, sc. A, ap. 5, camera 2, Tulcea

Urmare  cererii depusă la Primăria Municipiul Tulcea cu  nr. 42294 din 02.11.2021, în

vederea obținerii  Avizului de Oportunitate,  “CONSTRUIRE  IMOBIL CU FUNCȚIUNEA

DE  LOCUIRE  COLECTIVĂ  ȘI  BIROURI  LA  PARTER  CU  REGIM  DE  ÎNĂLȚIME

S/DS+P+6E, BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI ȘI ORGANIZARE DE EXECUȚIE” pentru

imobilul  situat  în intravilanul  municipiului  Tulcea,  strada  Griviței,  nr.  72, și  a  analizării

documentației în cadrul ședinței C.T.A.T.U. din 26.01.2022, vă facem cunoscut că  membrii

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism și-au exprimat opinia cu privire

la oportunitatea investiției, în următoarele condiţii:

- se va mări zona de studiu pe limite cadastrale, cu studierea zonei – mai ales a frontului de

vis-a-vis, evidențiindu-se relația cu frontul construit existent;

-  pentru a nu se crea zone de conflict, aglomerări,  desființare de trotuare pentru realizare

parcaje,  umbrire  și  discomfort  pentru  zona  de  locuințe  existentă  se  va  extinde  zona

reglementată, cu propunerea de lărgire a străzii, cu propunerea de lărgire a străzii (cu acordul

proprietarilor afectați);

-  se  vor  reconfigura  spațiile  de  parcare  și  se  va  crea  acces  auto  unic  pe  parcelă,  fără

subdimensionarea trotuarului, în interesul individual al investitorului;

- se va retrage și reface regimul de aliniere;
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- se va reglementa corect retragerea față de Vest – parcare Hotel City;

- se vor evidenția în partea desenată și partea scrisă documentațiile de urbanism PUZ avizate

și aprobate în zona de studiu.

Drept urmare, se emite avizul de oportunitate, în condiţiile menţionate. 

 P. Primarul municipiului Tulcea,                                                           Arhitect Șef,
Nicolae-Florin Bibu, Administrator Public                                      Drd. Arh. Filip RAICU

 

                                                                                                
Secretariat C.T.A.T.U,                                                                                                  
Mariana SĂGEATĂ                                                                
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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA

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

Compartiment Strategie Urbană

                                                                                                                 
                                                                                                                                  Aprobat,
                                                                                                                                  Primar,                                    

Ștefan ILIE
                                                                                                 

Ca urmare  a cererii adresate de 

SOCIETATEA COMPLEX CITY S.R.L.

cu domiciliul în județul Tulcea, localitatea Tulcea,  strada Babadag, nr.127, Hotel City, et. 2, camera

201, înregistrată la U.A.T. Municipiul Tulcea cu nr. 42294 din 02.11.2021;

în conformitate cu prevederile Legii  nr.  350/2001 privind amenajarea teritoriului  și  urbanismul,  cu

modificările și completările ulterioare, se emite:

AVIZUL DE OPORTUNITATE
Nr. 3 din 04.02.2022

pentru elaborarea
PLANULUI URBANISTIC ZONAL

pentru
CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNEA DE LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI

BIROURI LA PARTER CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S/DS+P+6E,
BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI ȘI ORGANIZARE DE EXECUȚIE
                                                    

generat de imobilul

intravilanul municipiului  Tulcea,  strada Griviței,  nr.  72,  carte  funciară nr. 49026,

număr cadastral 49026, județ TULCEA

cu respectarea următoarelor condiții:

1.Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z;

- la nord: proprietate privată, număr cadastral 47328;

- la sud: proprietate privată număr cadastral 48490;

- la est:  domeniu public de interes local, strada Griviței;

- la vest: proprietăți private,  numere cadastrale 40631, 37059, 40781. 

2. Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți:
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Categoria funcțională existentă: UTR 13, zona LIu1 zona rezidențială cu clădiri cu mai

mult de 3 niveluri, peste 10,00 m, cu clădiri de tip urban, exclusiv rezidențială – locuințe și

funcțiuni complementare.

Categoria funcțională propusă:  Zona L4 zona locuințelor colective înalte, subzona L4a –

subzona locuințelor colective înalte și funcțiuni complementare cu P+6 niveluri situate în afara

zonei protejate.

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime):

- P.O.T propus: minim 40% - maxim 50,00 %;

- C.U.T. propus: minim 2,0 - maxim 2,4;

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților:

Caracteristicile  acceselor  la  drumurile  publice  trebuie  să  permită  intervenția

mijloacelor  de stingere a  incendiilor.  Orice acces la  drumurile publice se va face conform

acordului  prealabil  și  autorizației  de amplasare  și/sau de acces  eliberate  de administratorul

acestora.

-alimentare cu energie electrică se va realiza din reațeaua publică există în zonă;

-alimentarea cu apă potabilă și canalizare se va realiza din  reațeaua publică există în zonă.

5.  Capacitățile  de  transport  admise  în  raport  cu  funcțiunile  propuse  și  cu

încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiții

Capacitatea de transport a drumurilor/străzilor sau aleilor propuse va fi analizată prin

P.U.Z. în funcție de legislația în vigoare pentru funcțiunea propusă.

6.  Acorduri/Avize  specifice  ale  organismelor  centrale  și/sau  teritoriale  pentru

P.U.Z.:- Aviz alimentare cu apă, canalizare;

- Aviz alimentare cu energie electrică;

- Aviz alimentare cu apă-canalizare;

- Aviz alimentare cu gaze;

- Acord administrator drum;

- Aviz securitate la incendiu;

- Aviz Poliția Rutieră;

            - Acord D.I.A.P.;

     - Studiu de circulație;

      - Studiu geotehnic;

-  Studiu  topografic  recepționat  O.C.P.I.,  cotat  și  în  care  să  fie  menționați  vecinii

actuali, cu delimitarea clară a terenului proprietate;

- Extras de carte funciară pentru informare la zi; Plan cadastral actualizat la zi;
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- Aviz/punct de vedere sănătatea populației;

- Punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului;

- Taxa C.T.A.T.U. -  17 LEI; Taxa R.U.R.;

7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare şi

consultare a publicului:

În conformitate cu prevederile art. 35 al Ordinului nr.  2701 din 30 decembrie 2010

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea

sau  revizuirea  planurilor  de  amenajare  a  teritoriului  şi  de  urbanism,  obligațiile  privind

procedurile  specifice  de  informare  și  consultare  a  publicului  vor  fi  îndeplinite  prin  grija

inițiatorului Planului Urbanistic Zonal.

Prezentul  aviz este  valabil  de la  data emiterii  sale  pe toată  durata  de valabilitate  a

Certificatului/-lor  de  urbanism  nr. 584 din  08.09.2021 emis  de  Unitatea  Administrativ

Teritorială - Municipiul Tulcea, Direcţia De Urbanism, Amenajare Teritoriu.

Achitat taxa de ........-......, conform .....-....., nr. ......-..... din .......-............

Prezentul  aviz  a  fost  transmis  solicitantului  direct/prin  poștă  la  data

de ..................................

                                    

Arhitect Șef
Drd. Arh.  Filip RAICU

SECRETARIAT CTATU
Mariana Săgeată                                                                                   
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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA

MUNICIPIUL TULCEA

DIRECȚIA URBANISM, AMENAJARE TERITORIU
SERVICIUL URBANISM, AMENAJARE TERITORIU

COMPARTIMENT STRATEGIE URBANĂ

                                                                              Nr. Înregistrare  4722/03.02.2022

                                                   Către,
                                                        CĂMĂTAR RUBIE PANI
                                       Str. Sabinelor, nr.54A, loc. Tulcea, Județul Tulcea. 
                                                                                  

                
Spre știință: Șoc. POP DELTA PROIECT S.C.S,
strada Babadag, nr.4A, loc. Tulcea, jud.Tulcea

Urmare  cererii depusă la U.A.T. - Municipiul Tulcea cu  nr. 49754 din 21.12.2021, în
vederea obținerii  Avizului  de Oportunitate,  “CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1+M” pentru
imobilul  situat  în  intravilanul  municipiului  Tulcea,  strada  Griviţei,  nr.71  și  a  analizării
documentației în cadrul ședinței C.T.A.T.U. din 26.01.2022, vă facem cunoscut că  membrii
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism și-au exprimat opinia cu privire
la oportunitatea investiției, în următoarele condiţii:

-revizuirea  soluţiei de urbanism în contextul extinderii zonei de studiu şi a distanţelor
faţă de limitele laterale ale parcelei, în conformitate cu prevederile legale, pentru a permite
iluminarea, ventilarea şi insorirea imobilelor invecinate;

- de armonizat regimul de aliniere propus cu alinierea predominantă a proprietăţilor de
pe strada respectivă,  regimul de înălţime şi rezolvarea accesului în incintă.

Drept urmare, se emite avizul de oportunitate, în condiţiile menţionate. 

 P. Primarul municipiului Tulcea,                                                           Arhitect Șef,
Nicolae-Florin Bibu, Administrator Public                                             Arh. Filip RAICU

 

                                                                                                
Secretariat C.T.A.T.U,                                                                                                  
Ioana SIMIONOV                                                                
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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA

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

Compartiment Strategie Urbană

                                                                                                                 
                                                                                                                                  Aprobat,
                                                                                                                                  Primar,                                    

Ștefan ILIE
                                                                                                 

Ca urmare  a cererii  solicitate de 
Cămătar Rubie Pani

cu domiciliul  în  județul  Tulcea, localitatea Tulcea,  strada  Sabinelor,  nr.54A, înregistrată  la U.A.T.
Municipiul Tulcea cu nr. 49754 din  21.12..2021;
în conformitate cu prevederile Legii  nr.  350/2001 privind amenajarea teritoriului  și  urbanismul,  cu
modificările și completările ulterioare, se emite:

AVIZUL DE OPORTUNITATE
Nr. 4 din 04.02.2022 

pentru elaborarea
PLANULUI URBANISTIC ZONAL

pentru
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1+M

                                                    
generat de imobilul

Intravilanul Municipiului Tulcea, Strada Griviţei, nr.71, C.F. nr.43397, N.C. 43397 
cu respectarea următoarelor condiții:

1.Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z;
- la nord:  proprietate privată Marinescu Anişoara;
- la sud: prorietate privată Deacu Zaharia.;
- la est: proprietate privată Babonea Vicenţiu.;
- la vest:domeniu public, strada Griviţei
2. Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți:

Categoria funcțională existentă:  zonă IS-Zonă pentru instituţii  şi  servicii  publice de
interes general şi Pp-Subzonă perdele de protecţie şi altele, retragere 1,00m la strada Griviţei

Categoria funcțională propusă: zonă LMu2-zonă de locuinţe individuale cu regim de
înălţime max.10m

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime):
- P.O.T propus: minim 36% - maxim 38,00 %;
- C.U.T. propus: minim 0,76 - maxim 1,15;

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților:
Caracteristicile  acceselor  la  drumurile  publice  trebuie  să  permită  intervenția

mijloacelor  de stingere a  incendiilor.  Orice acces la  drumurile publice se va face conform
acordului  prealabil  și  autorizației  de amplasare  și/sau de acces  eliberate  de administratorul
acestora.
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-alimentare cu energie electrică se va realiza din reațeaua publică există în zonă;
-alimentarea cu apă potabilă și canalizare se va realiza din  reațeaua publică există în zonă.

5.  Capacitățile  de  transport  admise  în  raport  cu  funcțiunile  propuse  și  cu
încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiții

Capacitatea de transport a drumurilor/străzilor sau aleilor propuse va fi analizată prin
P.U.Z. în funcție de legislația în vigoare pentru funcțiunea propusă.

6.  Acorduri/Avize  specifice  ale  organismelor  centrale  și/sau  teritoriale  pentru
P.U.Z.:- Aviz alimentare cu apă, canalizare;

- Aviz alimentare cu energie electrică;
- Aviz alimentare cu apă-canalizare;         
- Acord D.I.A.P.;
 - Studiu geotehnic;
 -Studiu de însorire;
 -Studiu  topografic  recepționat  O.C.P.I.,  cotat  și  în  care  să  fie  menționați  vecinii
actuali, cu delimitarea clară a terenului proprietate;
 - Extras de carte funciară pentru informare la zi; Plan cadastral actualizat la zi;
 - Taxa C.T.A.T.U. -  17 LEI; Taxa R.U.R.;
7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare

şi consultare a publicului:
În conformitate cu prevederile  art.  35 al Ordinului nr.  2701 din 30 decembrie 2010

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea
sau  revizuirea  planurilor  de  amenajare  a  teritoriului  şi  de  urbanism,  obligațiile  privind
procedurile  specifice  de  informare  și  consultare  a  publicului  vor  fi  îndeplinite  prin  grija
inițiatorului Planului Urbanistic Zonal.

Prezentul  aviz este  valabil  de la  data emiterii  sale  pe toată  durata  de valabilitate  a
Certificatului/-lor  de  urbanism  nr. 620 din  23.07.2020 emis  de  Unitatea  Administrativ
Teritorială - Municipiul Tulcea, Direcţia De Urbanism, Amenajare Teritoriu.

Achitat taxa de ........-......, conform .....-....., nr. ......-..... din .......-............
Prezentul  aviz  a  fost  transmis  solicitantului  direct/prin  poștă  la  data

de ..................................
                                    

Arhitect Șef,
          Arh.  Filip RAICU

Secretariat C.T.A.T.U.
Ioana SIMIONOV
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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA

MUNICIPIUL TULCEA

DIRECȚIA URBANISM, AMENAJARE TERITORIU
SERVICIUL URBANISM, AMENAJARE TERITORIU

COMPARTIMENT STRATEGIE URBANĂ

                                                                              Nr. Înregistrare 4655 /03.02.2022

                                                   Către,
                                                        J.T.GRUP S.R.L
                                          Str. Isaccei nr.84A, birou 84A, loc. Tulcea, Județul Tulcea. 
                                                                                  

                
Spre știință: SOC.ARHITECTURE LINE S.R.L.,
strada Salsovia, nr.2, loc. Mahmudia, jud.Tulcea

Urmare  cererii depusă la U.A.T. - Municipiul Tulcea cu  nr. 43674 din 10.11.2021, în
vederea  obținerii  Avizului  de  Oportunitate,  “RECONFIGURARE  ZONĂ  ACTIVITĂŢI
AGROZOOTEHNICE ÎN FUNCŢIUNI  AGROINDUSTRIALE” pentru imobilul  situat  în
intravilanul municipiului Tulcea, Şos.Agighiol, Km.8, și a analizării documentației în cadrul
ședinței C.T.A.T.U. din 26.01.2022, vă facem cunoscut că  membrii Comisiei Tehnice de
Amenajare a Teritoriului  și  de Urbanism și-au exprimat opinia cu privire la oportunitatea
investiției, în următoarele condiţii:

-având în  vedere funcţiunea preconizată,   zona verde propusă să fie  de mai  mare
anvergură, cu  repectarea normelor de igienă legale; 

-în cazul în care pe teritoriul studiat se află locuinţe, se va impune  executarea unor
perdele de protecţie plantate, necesare unei astfel de funcţiuni.

Drept urmare, se emite avizul de oportunitate, în condiţiile menţionate. 

 P. Primarul municipiului Tulcea,                                                           Arhitect Șef,
Nicolae-Florin Bibu, Administrator Public                                             Arh. Filip RAICU

 

                                                                                                
Secretariat C.T.A.T.U,                                                                                                  
Ioana SIMIONOV                                                                
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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA

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

Compartiment Strategie Urbană

                                                                                                                 
                                                                                                                                  Aprobat,
                                                                                                                                  Primar,                                    

Ștefan ILIE
                                                                                                 

Ca urmare  a cererii adresate de 
                                        J.T.GRUP S.R.L.

cu domiciliul  în județul  Tulcea, localitatea Tulcea,  strada Isaccei,  nr.84A, birou nr.5,înregistrată la
U.A.T. Municipiul Tulcea cu nr. 43674 din 10.11.2021
în conformitate cu prevederile Legii  nr.  350/2001 privind amenajarea teritoriului  și  urbanismul,  cu
modificările și completările ulterioare, se emite:

AVIZUL DE OPORTUNITATE
Nr. 5 din 04.02.2022 

pentru elaborarea
                          PLANULUI URBANISTIC ZONAL
                                             pentru
RECONFIGURARE  ZONĂ  ACTIVITĂŢI  AGROZOOTEHNICE  ÎN

ZONĂ CU FUNCŢIUNI AGROINDUSTRIALE
                                                    

generat de imobilul
Intravilanul  Municipiului  Tulcea,  Şos.  Agighiol,  Km.8,  Nr.cadastrale-
43407,43357,43448,43446,43445,43449,36258 
cu respectarea următoarelor condiții:

1.Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z;
- la nord: drum betonat; proprietate privată nr. Cadastral 36258;
 -la sud: prorietăţi private;
- la est: drum nr. Cadastral 36272; proprietăţi private nr. Cadastrale 32648;40384.;

            - la vest: drum de explatare
2. Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți:
Categoria funcțională existentă: zonă A-Unităţi agricole şi sere;
Categoria  funcțională  propusă:  zonă  Mixtă-  zonă   agricole  şi  sere,  zonă  unităţi

agroindustriale  şi servicii, subzonă construcţii, amenajări de incintă, spaţii verzi.
3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime):

- P.O.T propus: minim 35% - maxim 40,00 %;
- C.U.T. propus: minim 0,7 - maxim 0.8;

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților:
Caracteristicile  acceselor  la  drumurile  publice  trebuie  să  permită  intervenția

mijloacelor  de stingere a  incendiilor.  Orice acces la  drumurile publice se va face conform

str. Păcii, nr. 20, codul poștal 820033, tel: +40 0240-511 440,
fax: +40 0240-517 736, e-mail:contact@primariatulcea.ro, site: www.primariatulcea.ro

ISO 9001:2015 – Nr. Cer ficat: 203039/A/0001/UK/RO

 



acordului  prealabil  și  autorizației  de amplasare  și/sau de acces  eliberate  de administratorul
acestora.
-alimentare cu energie electrică se va realiza din reațeaua publică există  în  zonă,  sau prin
soluţii locale din surse regenerabile;
-alimentarea cu apă potabilă și canalizare conform condiţiilor tehnive impuse de avizatori.

5.  Capacitățile  de  transport  admise  în  raport  cu  funcțiunile  propuse  și  cu
încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiții

Capacitatea de transport a drumurilor/străzilor sau aleilor propuse va fi analizată prin
P.U.Z. în funcție de legislația în vigoare pentru funcțiunea propusă.

6.  Acorduri/Avize  specifice  ale  organismelor  centrale  și/sau  teritoriale  pentru
P.U.Z.:- Aviz alimentare cu apă, canalizare;

- Aviz alimentare cu apă, canalizare;

- Aviz alimentare cu energie electrică;

- Aviz securitate la incendiu;

- Aviz/punct de vedere sănătatea populației;

- Studiu geotehnic;

-  Studiu  topografic  recepționat  O.C.P.I.,  cotat  și  în  care  să  fie  menționați  vecinii

actuali, cu delimitarea clară a terenului proprietate;

- Extras de carte funciară pentru informare la zi; Plan cadastral actualizat la zi;

- Punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului;

- Taxa C.T.A.T.U. -  17 LEI; Taxa R.U.R.;

7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare
şi consultare a publicului:

În conformitate cu prevederile  art.  35 al Ordinului nr.  2701 din 30 decembrie 2010
pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea
sau  revizuirea  planurilor  de  amenajare  a  teritoriului  şi  de  urbanism,  obligațiile  privind
procedurile  specifice  de  informare  și  consultare  a  publicului  vor  fi  îndeplinite  prin  grija
inițiatorului Planului Urbanistic Zonal.

Prezentul  aviz este  valabil  de la  data emiterii  sale  pe toată  durata  de valabilitate  a
Certificatului/-lor  de  urbanism  nr. 921 din  09.10.2019 emis  de  Unitatea  Administrativ
Teritorială - Municipiul Tulcea, Direcţia De Urbanism, Amenajare Teritoriu.

Achitat taxa de ........-......, conform .....-....., nr. ......-..... din .......-............
Prezentul  aviz  a  fost  transmis  solicitantului  direct/prin  poștă  la  data

de ..................................
                                    

                                                               Arhitect Șef,
                                                               Arh.  Filip RAICU

Secretariat C.T.A.T.U.
Ioana SIMIONOV
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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA

MUNICIPIUL TULCEA

DIRECȚIA URBANISM, AMENAJARE TERITORIU
SERVICIUL URBANISM, AMENAJARE TERITORIU

COMPARTIMENT STRATEGIE URBANĂ

                                                                              Nr. Înregistrare  4710/03.02.2022

                                                   Către,
                                                        DUMITRIU OCTAVIAN
                                       Str. Podgoriilor, nr.59, bl.A, sc.B, ap.10, loc. Tulcea, Județul Tulcea. 
                                                                                  

                
Spre știință: SOC.ARHITECTURE LINE S.R.L.,
strada Salsovia, nr.2, loc. Mahmudia, jud.Tulcea

Urmare  cererii depusă la U.A.T. - Municipiul Tulcea cu  nr. 43512Din 09.11.2021, în
vederea  obținerii  Avizului  de  Oportunitate,  “CONSTRUIRE  LOCUINŢĂ,  ANEXE,
AMENAJARE  CURTE  ŞI  ÎMPREJMUIRE”  pentru  imobilul  situat  în  intravilanul
municipiului  Tulcea,  strada  Cocoş,  nr.1  și  a  analizării  documentației  în  cadrul  ședinței
C.T.A.T.U. din 26.01.2022, vă facem cunoscut că  membrii Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritoriului  și  de Urbanism și-au exprimat opinia cu privire la oportunitatea investiției, în
următoarele condiţii:

-revizuire  retrageri  faţă  de  limitele  laterale  şi  din  spatele  parcelei,  majorarea  lor,
pentru asigurarea iluminării, ventilaţiei, accesului conform normelor PSI;

-se va reveni la următoarea fază de avizare cu studierea unei zone mai extinse pentru a
se înţelege contextul şi modul de construire pe parcelă din zona respectivă.

Drept urmare, se emite avizul de oportunitate, în condiţiile menţionate. 

 P. Primarul municipiului Tulcea,                                                           Arhitect Șef,
Nicolae-Florin Bibu, Administrator Public                                             Arh. Filip RAICU

 

                                                                                                
Secretariat C.T.A.T.U,                                                                                                  
Ioana SIMIONOV                                                                

str. Păcii, nr. 20, codul poștal 820033, tel: +40 0240-511 440,
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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA

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

Compartiment Strategie Urbană

                                                                                                                 
                                                                                                                                  Aprobat,
                                                                                                                                  Primar,                                    

Ștefan ILIE
                                                                                                 

Ca urmare  a cererii solicitate de 
DUMITRIU OCTAVIAN

cu  domiciliul  în  județul  Tulcea,  localitatea  Tulcea,  strada  Podgoriilor,  nr.59,  bl.A,  sc.b,ap.10,
înregistrată la U.A.T. Municipiul Tulcea cu nr. 43512 din  09.11.2021;
în conformitate cu prevederile Legii  nr.  350/2001 privind amenajarea teritoriului  și  urbanismul,  cu
modificările și completările ulterioare, se emite:

AVIZUL DE OPORTUNITATE
Nr. 6 din 04.02.2022

pentru elaborarea
PLANULUI URBANISTIC ZONAL

pentru
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ, ANEXE, AMENAJARE CURTE ŞI

ÎMPREJMUIRE
                                                    

generat de imobilul
Intravilanul Municipiului Tulcea, Strada COCOŞ nr.1, C.F. nr.46018, N.C. 46018

cu respectarea următoarelor condiții:
1.Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z;

- la nord:  proprietate privată, nr.cadastral 44243;
- la sud: proprietate privată Tranulea Petrana;
- la est: ; proprietate privată, nr.cadastral 37822;nr.cadastral 37931.;
- la vest:domeniu public, strada Cocoş.
2. Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți:

Categoria funcțională existentă:zonă LMu2-subzonă u2-zonă rezidenţială cu locunţe 
Categoria funcțională propusă: zonă LMu2-zonă de locuinţe individuale cu regim de

înălţime max.15m
3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime):

- P.O.T propus: minim 40% - maxim 45 %;
- C.U.T. propus: minim 1,2 - maxim 1,2;

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților:
Caracteristicile  acceselor  la  drumurile  publice  trebuie  să  permită  intervenția

mijloacelor  de stingere a  incendiilor.  Orice acces la  drumurile publice se va face conform
acordului  prealabil  și  autorizației  de amplasare  și/sau de acces  eliberate  de administratorul
acestora.
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-alimentare cu energie electrică se va realiza din reațeaua publică există în zonă;
-alimentarea  cu  apă  potabilă  și  canalizare  se  va  realiza  din   reațeaua   există  în  zonă,  în
condiţiile date de avizatori.

5.  Capacitățile  de  transport  admise  în  raport  cu  funcțiunile  propuse  și  cu
încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiții

Capacitatea de transport a drumurilor/străzilor sau aleilor propuse va fi analizată prin
P.U.Z. în funcție de legislația în vigoare pentru funcțiunea propusă.

6.  Acorduri/Avize  specifice  ale  organismelor  centrale  și/sau  teritoriale  pentru
P.U.Z.:- Aviz alimentare cu apă, canalizare;

- Aviz alimentare cu energie electrică;
- Aviz alimentare cu apă-canalizare;         
- Acord D.I.A.P.;
- Studiu geotehnic;
- Studiu de însorire;
-  Studiu  topografic  recepționat  O.C.P.I.,  cotat  și  în  care  să  fie  menționați  vecinii
actuali, cu delimitarea clară a terenului proprietate;
- Extras de carte funciară pentru informare la zi; Plan cadastral actualizat la zi;
- Taxa C.T.A.T.U. -  17 LEI; Taxa R.U.R.;
7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare

şi consultare a publicului:
În conformitate cu prevederile  art.  35 al Ordinului nr.  2701 din 30 decembrie 2010

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea
sau  revizuirea  planurilor  de  amenajare  a  teritoriului  şi  de  urbanism,  obligațiile  privind
procedurile  specifice  de  informare  și  consultare  a  publicului  vor  fi  îndeplinite  prin  grija
inițiatorului Planului Urbanistic Zonal.

Prezentul  aviz este  valabil  de la  data emiterii  sale  pe toată  durata  de valabilitate  a
Certificatului/-lor  de  urbanism  nr. 579 din  08.09.2021 emis  de  Unitatea  Administrativ
Teritorială - Municipiul Tulcea, Direcţia De Urbanism, Amenajare Teritoriu.

Achitat taxa de ........-......, conform .....-....., nr. ......-..... din .......-............
Prezentul  aviz  a  fost  transmis  solicitantului  direct/prin  poștă  la  data

de ..................................
                                    

Arhitect Șef,
          Arh.  Filip RAICU

Secretariat C.T.A.T.U.
Ioana SIMIONOV
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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA

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

Compartiment Strategie Urbană

                                                                                                                 
                                                                                                                                  Aprobat,
                                                                                                                                  Primar,                                    

Ștefan ILIE
                                                                                                 

Ca urmare  a cererii adresate adresate de 
ERMALAI NICOLETA

cu  domiciliul  în  județul  Tulcea,  localitatea  Tulcea,  strada  Alunişului,  nr.12,  bl.F2,  sc.A,  ap.11,
înregistrată la U.A.T. Municipiul Tulcea cu nr. 746Din  06.01.2022;
în conformitate cu prevederile Legii  nr.  350/2001 privind amenajarea teritoriului  și  urbanismul,  cu
modificările și completările ulterioare, se emite:

AVIZUL DE OPORTUNITATE
Nr. 7 din 04.02.2022 

pentru elaborarea
PLANULUI URBANISTIC ZONAL

pentru
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ, GARAJ ŞI ÎMPREJMUIRE                                         

generat de imobilul
extravilanul Municipiului Tulcea, Strada Mahmudiei, nr.160A, C.F. nr.49453, N.C.
49453- în conformitate cu prevederile Planului Urbanistic General al municipiului

Tulcea
cu respectarea următoarelor condiții:

1.Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z;
- la nord:  proprietate privata;nr.cadastral 49454;
- la sud: prorietate privată; nr. Cadastral 39996.;
- la est: domeniu public;drum/strada Mahmudiei.;
- la vest: prorietate privată; nr. Cadastral 49454.
2. Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți:

Categoria funcțională existentă: zonă TAG-terenuri agricole
Categoria funcțională propusă: zonă L2-zonă rezidenţială
3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime):

- P.O.T propus: minim 10.00% - maxim 35,00 %;
- C.U.T. propus: minim 0,1 - maxim 1,05;

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților:
Caracteristicile  acceselor  la  drumurile  publice  trebuie  să  permită  intervenția

mijloacelor  de stingere a  incendiilor.  Orice acces la  drumurile publice se va face conform
acordului  prealabil  și  autorizației  de amplasare  și/sau de acces  eliberate  de administratorul
acestora.
-alimentare cu energie electrică se va realiza din reațeaua publică există în zonă;
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-alimentarea cu apă potabilă și  canalizare se va realiza,  conform condiţiilor avizatorilor  de
reţele.

5.  Capacitățile  de  transport  admise  în  raport  cu  funcțiunile  propuse  și  cu
încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiții

Capacitatea de transport a drumurilor/străzilor sau aleilor propuse va fi analizată prin
P.U.Z. în funcție de legislația în vigoare pentru funcțiunea propusă.

6.  Acorduri/Avize  specifice  ale  organismelor  centrale  și/sau  teritoriale  pentru
P.U.Z.:
      -Aviz alimentare cu apă, canalizare;

-Aviz alimentare cu energie electrică;
-Aviz Poliție Rutieră;
-Aviz securitate la incendiu;
-Aviz D.J.C. Tulcea;

-Aviz C.J. Tulcea;
-Acord sănătatea populației;
-Studiu geotehnic;
-Studiu de circulație;
-Acord Administraţia Bazinală de apă Dobrogea Litoral;
-Studiu topografic recepționat O.C.P.I.;
-Punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului;
-Taxa C.T.A.T.U. -  16 LEI; Taxa R.U.R.;
-Extras de carte funciară pentru informare la zi; Plan cadastral actualizat la zi;

7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare
şi consultare a publicului:

În conformitate cu prevederile  art.  35 al Ordinului nr.  2701 din 30 decembrie 2010
pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea
sau  revizuirea  planurilor  de  amenajare  a  teritoriului  şi  de  urbanism,  obligațiile  privind
procedurile  specifice  de  informare  și  consultare  a  publicului  vor  fi  îndeplinite  prin  grija
inițiatorului Planului Urbanistic Zonal.

Prezentul  aviz este  valabil  de la  data emiterii  sale  pe toată  durata  de valabilitate  a
Certificatului/-lor  de  urbanism  nr. 845 din  20.12.2021 emis  de  Unitatea  Administrativ
Teritorială - Municipiul Tulcea, Direcţia De Urbanism, Amenajare Teritoriu.

Achitat taxa de ........-......, conform .....-....., nr. ......-..... din .......-............
Prezentul  aviz  a  fost  transmis  solicitantului  direct/prin  poștă  la  data

de ..................................                                    

Arhitect Șef,
          Arh.  Filip RAICU

Secretariat C.T.A.T.U.
Ioana SIMIONOV                                                                                                                          
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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA

MUNICIPIUL TULCEA

DIRECȚIA URBANISM, AMENAJARE TERITORIU
SERVICIUL URBANISM, AMENAJARE TERITORIU

COMPARTIMENT STRATEGIE URBANĂ

                                                                              Nr. Înregistrare  4859/03.02.2022

                                                   Către,
                                                        FEODOR LAURENŢIU,
                                                  loc. Sarichioi, nr.134A Județul Tulcea. 
                                                                                  

                
Spre știință: Șoc.SANUEL PREST LINEA S.R.L.
strada Taberei, nr.7, loc. Tulcea, jud.Tulcea

Urmare  cererii depusă la U.A.T. - Municipiul Tulcea cu  nr. 38538 din 08.10.2021, în
vederea obținerii Avizului de Oportunitate, “CONSTRUIRE HALĂ” pentru imobilul situat în
extravilanul municipiului  Tulcea,  Tarla-27, Parcela-457, nr.cadastral  8773, C.F.31768  și a
analizării documentației în cadrul ședinței C.T.A.T.U. din 26.01.2022, vă facem cunoscut că
membrii Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism și-au exprimat opinia
cu privire la oportunitatea investiției, în următoarele condiţii:
-reglementarea  întregului  drum  de  acces,  care  pleacă  din  strada  Barajului,  cu  acordul
proprietarilor afectaţi;

Drept urmare, se emite avizul de oportunitate, în condiţiile menţionate. 

 P. Primarul municipiului Tulcea,                                                           Arhitect Șef,
Nicolae-Florin Bibu, Administrator Public                                             Arh. Filip RAICU

 

                                                                                                
Secretariat C.T.A.T.U,                                                                                                  
Ioana SIMIONOV                                                                
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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA

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

Compartiment Strategie Urbană

                                                                                                                 
                                                                                                                                  Aprobat,
                                                                                                                                  Primar,                                    

Ștefan ILIE
                                                                                                 

Ca urmare  a cererii adresate de 
                                        FEODOR LAURENŢIU

cu domiciliul în județul Tulcea, localitatea Sarichioi, înregistrată la U.A.T. Municipiul Tulcea cu nr.
38539 din 08.10.2021
în conformitate cu prevederile Legii  nr.  350/2001 privind amenajarea teritoriului  și  urbanismul,  cu
modificările și completările ulterioare, se emite:

                          AVIZUL DE OPORTUNITATE
                          Nr. 8 din 07.02.2022

pentru elaborarea
                          PLANULUI URBANISTIC ZONAL
                                             pentru
                                       CONSTRUIRE HALĂ

generat de imobilul
Extravilanul  Municipiului  Tulcea,  TARLA  27,  PARCELA  457,  Nr.cadastral  8773,
Nr.carte funciară 31768
cu respectarea următoarelor condiții:

1.Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z;
- la nord:drum de exploatare şi strada Barajului;
 -la sud: drum de exploatare De 456;
- la est: teren domeniu public, râpă;

            - la vest:  teren proprietate privată, nr. Cadastral 43873
2. Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți:
Categoria funcțională existentă:  zonă TAG-terenuri agricole;
Categoria  funcțională  propusă:  zonă  I-  zonă  de  unităţi  industriale,  depozitare  şi

transport;   IS-  instituţii  şi  servicii  de  interes  general,  subzonă  construcţii  pentru  prestări
servicii.

3. Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime):
- P.O.T propus: minim 20% - maxim 40,00 %;
- C.U.T. propus: minim 0,30 - maxim 0.8;

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților:
Caracteristicile  acceselor  la  drumurile  publice  trebuie  să  permită  intervenția

mijloacelor  de stingere a  incendiilor.  Orice acces la  drumurile publice se va face conform
acordului  prealabil  și  autorizației  de amplasare  și/sau de acces  eliberate  de administratorul
acestora.
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-alimentare cu energie electrică se va realiza din reațeaua publică există  în  zonă,  sau prin
soluţii locale din surse regenerabile;
-alimentarea cu apă potabilă și canalizare conform condiţiilor tehnive impuse de avizatori.

5.  Capacitățile  de  transport  admise  în  raport  cu  funcțiunile  propuse  și  cu
încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiții

Capacitatea de transport a drumurilor/străzilor sau aleilor propuse va fi analizată prin
P.U.Z. în funcție de legislația în vigoare pentru funcțiunea propusă.

6.  Acorduri/Avize  specifice  ale  organismelor  centrale  și/sau  teritoriale  pentru
P.U.Z.:

- Aviz alimentare cu apă, canalizare;
- Aviz alimentare cu energie electrică;
- Aviz securitate la incendiu;
- Aviz/punct de vedere sănătatea populației;
- Aviz C.J. Tulcea;
- Aviz D.J.C. Tulcea;
- Aviz D.I.A.P. Tulcea
- Aviz A.D.S.
- Studiu geotehnic;
- Scoaterea din circuitul agricol;
- Studiu de circulaţie;
-Studiu topografic recepționat O.C.P.I., cotat și în care să fie menționați vecinii actuali,
cu delimitarea clară a terenului proprietate;
- Extras de carte funciară pentru informare la zi; Plan cadastral actualizat la zi;
- Punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului;
- Taxa C.T.A.T.U. -  17 LEI; Taxa R.U.R.;
7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare

şi consultare a publicului:
În conformitate cu prevederile  art.  35 al Ordinului nr.  2701 din 30 decembrie 2010

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea
sau  revizuirea  planurilor  de  amenajare  a  teritoriului  şi  de  urbanism,  obligațiile  privind
procedurile  specifice  de  informare  și  consultare  a  publicului  vor  fi  îndeplinite  prin  grija
inițiatorului Planului Urbanistic Zonal.

Prezentul  aviz este  valabil  de la  data emiterii  sale  pe toată  durata  de valabilitate  a
Certificatului/-lor  de  urbanism  nr.127din  27.02.2020 emis  de  Unitatea  Administrativ
Teritorială - Municipiul Tulcea, Direcţia De Urbanism, Amenajare Teritoriu.

Achitat taxa de ........-......, conform .....-....., nr. ......-..... din .......-............
Prezentul  aviz  a  fost  transmis  solicitantului  direct/prin  poștă  la  data

de ..................................
                                    

                                                               Arhitect Șef,
                                                               Arh.  Filip RAICU

Secretariat C.T.A.T.U.
Ioana SIMIONOV
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