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I -  INTRODUCERE   
 

I.01 – DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI  
 

AMENAJARE PARCĂRI REZIDENȚIALE PUBLICE P+3E+Tr, STRADA ANTENEI, MUNICIPIUL 

TULCEA- FAZA I – ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL 
    

- beneficiar (investitor)       UAT – MUNICIPIUL TULCEA 
- amplasamnent (adresa completa)     Str. Antenei, nr. FN,  
       MUN. TULCEA, nr. Cad 44177 
- proiectant general (de specialitate)   S.C. CUBICULAR DESIGN STUDIO SRL 
- faza de proiectare                 PUZ 
- data elaborarii                 martie 2022 
 

I.02 – OBIECTUL LUCRĂRII  
 

Prezenta documentație s-a întocmit la cererea beneficiarului UAT – MUNICIPIUL TULCEA, 

proprietar conform Act administrativ nr. 57/28.08.2022 al terenului din Strada Antenei, nr. FN,  
identificat prin nr. C.F/ NR. Cadastral 44177. 

Suprafața terenului reglementat prin prezentul proiect este de 3424,00 mp. 

Obiectul prezentei documentații este reglementarea modului de realizare al unei Parcari 

multietajată publică rezidențială situată în zona de Sud a Municipiul Tulcea. Terenul studiat este 

marginit la Nord de Strada Libertății, la Est de zona rezidentială compusă din imobile de locuințe 

colective mici cu regim de înălțime P+4E, la Sud  de o zonă ocuptă de garaje, iar la Vest de Strada 

Antenei. Funcțiunea va fi de PARCARE PUBLICĂ ȘI REZIDENȚIALĂ cu regimul de înălțime propus 

P+3E+Terasă. 

PUZ-ul urmărește schimbarea caracterului funcțional al parcelei și anume Zona P- zona de 

parcuri, complexe sportive, recreere, turism, perdele de protecție în Zona IS – Zonă pentru Instituții și 
servicii publice de interes general – parcare multietajată, dezvoltând pe langă si un loc de joacă 

pentru copii, zonă de relaxare și un teren de sport multifuncțional. La ultimul nivel locurile de parcare 

vor fi acoperite cu copertine realizate din panouri fotovoltaice. 
 Prin prezentul proiect se stabilesc condițiile pentru: 

- utilizarea funcțională a terenului, în conformitate cu legislația în vigoare; 

- reglementarea caracterului terenului studiat; 

- modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor; 

- realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate; 

- amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent. 

Obiectul Studiului de Oportunitate constă în analiza și evaluarea problemelor funcționale și 
tehnice din zonă, ținându-se cont de strategia de dezvoltare urbană a administrației locale. 

 
 

MEMORIU TEHNIC EXPLICATIV 

Amenajare parcări rezidențiale publice P+3E+Terasă, Str. Antenei, nr. FN, MUN. TULCEA 

nr. Cad 44177 
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I.03 – SURSE DE DOCUMENTARE  ȘI LEGISLAȚIE 

 

- Planul Urbanistic General al municipiului Tulcea aprobat prin H.C.L. nr. 29/27.05.1996 și 
prelungit prin H.C.L. nr. 19/25.02.1999 și H.C.L. nr. 129/26.05.2011;   

- Ridicare topografică utilizată pentru elaborarea PUZ; 
- Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri 

realizarea locuintelor cu modificarile ulterioare; 
- H.G.R. 525/1996 modificat pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism cu 

modificarile ulterioare; 
- G.N.009-2000-Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului 

Urbanistic Zonal aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 175/N/16.08.2000 si cu Ordinul MLPAT 
nr.176/N/16.08.2000; 

 

II - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII  
 

II.01 – EVOLUȚIA ZONEI  

 
Terenul studiat face parte dintr-o zonă caracterizată printr-o diversitate tipologica compusa din 

blocuri de locuințe colective cu regim de înalțime P+4E, locuințe colective cu regim de înălțime P+8E 

ambele realizate realizate înainte de anii 1990 și locuințe individuale mici P+1E+M. 

 Evoluția zonei a fost partial spontană și nereglementată specific, cu înlocuirea și densificarea 

graduală și neomogenă a fondului construit. 

 
 
II.02 – ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE  
 

Terenul ce face obiectul prezentului studiu face parte din Municipiul Tulcea și este situat în 

partea de Sud a acestuia, pe strada Antenei, tronsonul cuprins între Strada Libertății și Strada 

Barajului. 
Conform PUG Municipiul Tulcea, prelungit, terenul se află în UTR 16, Zona P- zona de parcuri, 

complexe sportive, recreere, turism, perdele de protecție, iar funcțiunile complementare admise sunt: 

C – Zonă centrală, ISc – Construcții comerciale dimensionate adecvat, ISct – Construcții de cultură 

integrate corect, ISc – Construcții comerciale dimensionate adecvat, ISt – Construcții pentru turism,Issp 

– Construcții și amenajări sportive, Isps – Construcții pentru alte prestări de servicii, Pcs – Complexe 

sportive, Ppp – Perdele de protecție și alte zone verzi, GC+TE – Zonă de gospodărire comunală și 
pentru echipare edilitară, Zona CC – Zona pentru căi de comunicație și construcții aferente, subzona 

CCr – căi de comunicație rutieră și construcții aferente, subzona CCp – circulație pietonală majoră și 
piețe civice. 

Amplasamentul studiat este delimitat astfel: 

- Nord: Strada Libertatii prin Alee de acces aferenta locuințelor colective  
- Est: Aleea de acces aferenta locuintelor colective 
- Vest: nr. Cad. 48784 
- Sud: baterie de garaje nr. Cad. 39742 – C3, C6, C7 
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II.03 – ACCESIBILITATE A CĂILOR DE CIRCULAȚIE 
 

Terenul este bine deservit de circulația rutieră avand acces rutier și pietonal direct din Str. 

Libertății printr-o aleea de acces aferentă locuințelor colective. De asemenea exista alei 

pietonale și carosabile ce fac legătura între amplasamentul studiat și locuințele colective 

existente, iar prin Strada Antenei  se face legătura cu Strada Barajului. 

II.04 – OCUPAREA TERENURILOR 
 

Conform Certificatului de urbanism nr. 346 din 14.06.2021 terenul ce face obiectul studiului se 

află în intravilanul localității și este proprietate privată a U.A.T. Municipiul Tulcea și are suprafată de 

3424,00 mp conform cu CF 44177. În prezent, terenul are destinația curți - construcții. În acest 

moment pe teren se regăsesc baterii de garaje. 

II.05 – ECHIPARE EDILITARĂ 
 

În prezent, zona este deservită de utilități: apă și canal, curent electric, gaz, telefonie și rețea de 

televiziune prin cablu. 

II.06 – DISFUNCȚIONALITĂȚI 

 

Analiza Situației existente a relevat urmatoarele disfuncționalități: 

- parcări parazitare pe ambele părti ale aleii de acces ce fac dificil accesul pe aceasta; 

- numar mic de locuri de parcare existent în comparație cu necesarul zonei de locuit; 

- garaje cu funcțiune de depozitare și nicidecum de garare autovehicule; 

 

II.07 – CADRUL NATURAL / PROBLEME DE MEDIU 
 

Amplasamentul studiat in cadrul P.U.Z. nu dispune de elemente valoroase ale cadrului natural. Nu 

există vegetație(copaci,pomi) ce necesită a fi protejați. Terenul prezinta diferente de nivel între 1,00 

m și 2,80 m. 

Conform Studiului geotehnic amplasamentul este situat la baza versantului dealurilor Tulcei cu 

relief amenajat prin decapare dupa care au fost depozitate umpluturi și au fost nivelate. Geologic 

zona este reprezentată prin formațiuni calcaroase cu vârsta Triasic. 

Nivelul hidrostatic se situează la adâncimi de cca 4.00 m. 

Conform istoricului de amplasament în trecut zona a fost o carieră de calcar. După exploatare în 

zonă a funcționat o groapă de gunoi și s-au depozitat deșeuri care au fost acoperite ulterior cu 

umpluturi. 

Amplasamentul cercetat este traversat de fundații și retele ingropate- risc major din punct de vedere 

al vecinătăților. Pentru identificarea relelelor tngropate se recomanda realizarea unui studiu de 

retele (geofizic). 
Se va asigura în consecinţă, un balans optim între suprafeţele ocupate de construcţii şi cele 

rezervate spaţiilor verzi. Intervenţiile propuse în cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru 

zonă. În ciuda faptului că se propune taierea unui numar de 4 copaci existenti, în cadrul propunerii 
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numarul de copaci va crește semnificativ, propunandu-se plantarea a cel putin 20 de copaci. De 

asemenea se propune si amenjarea unor spatii de joaca și relaxare, ridicandu-se nivelul calității 

spațiului verde amenajat, în tronsonul studiat. 

 

III – PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 
 

III.01 – CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE  
 
 
RIDICARE TOPOGRAFICĂ 
 

În scopul parcelării şi amplasării unor construcții pe terenul studiat, a fost realizată ridicarea 

topografică. Aceasta a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor 

parcelelor, poziţionarea faţă de parcelele vecine, poziţionarea fata de drumuri, indicarea drumurilor 

existente care se regăsesc în zona studiată. Suportul grafic pentru partea desenată a prezentului PUZ 

are la baza ridicarea topografică realizată. 

 

STUDIUL GEOTEHNIC 
 

Din punct de vedere morfologic, terenul cercetat este plan și stabil (amenajat antopic cu 

umpluturi) și nu este afectat de riscuri naturale previzibile de tipul inundațiilor. 

Din punct de vedere geologic, in zonă, apar depozite cu vârstă Pleistocen superior reprezentate 

prin prafuri argiloase (loess grupa B) si umpluturi cu reziduri menajere – fostă groapă de gunoi. 

Se vor devia rețelele îngropate. 

Nivelul hidrostatic se situeaza la adâncimi de cca 4.00 m. 

Riscul geotehnic al executiei acestei lucrari este de nivel major. 

 

STUDIUL DE TRAFIC 
 

Având în vedere amplasamentul și dispunerea străzilor selectate, precum și particularitățile 

cererii de transport existente, se poate concluziona asupra faptului că aria de studiu (zona de 

influență a proiectului) este constituită de întregul oraș. Efectele implementării proiectului se vor 

propaga la scara întregii rețele stradale, cu efecte asupra populației rezidente la nivelul UAT. 

Astfel, este de așteptat ca implementarea proiectului să conducă la: 

o Reducerea cantității de emisii echivalent CO2 cu 8.32% datorta fluidizarii traficului; 

o Reducerea traficului de autoturisme personale cu 9,5%-14.6%; 

o Creșterea numărului de deplasări pietonale cu 9,3% datorita eliberarii cailor de acces 

pietonale. 

Analiza datelor incluse în studiul de trafic a ilustrat faptul că reducerea de emisii echivalent CO2 

la nivelul ariei de studiu a proiectului se bazează inclusiv pe o creștere a cotei modale a parcarilor. 

Conform rezultatelor măsurilor propuse a fi realizate, proiectul nu generează o creștere a 

deplasării aferente transportului privat cu autoturismele sau înrăutățirea condițiilor de trafic pe toată 
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perioada de durabilitate, în afara ariei de studiu. De asemenea, activitățile proiectului nu generează 

ocreștere a emisiilor de echivalent CO2 din transport în afara ariei de studiu. 

 

III.02 – DEZVOLTARE URBANĂ - CONCEPT  
 

Terenul se află într-o zonă cu o dezvoltare urbană în care locuirea colectivă și individuală se 

învecinează cu zona terenurilor libere de construcții – terenuri virane, care de multe ori generează o 

imagine urbană neomogenă. 

Amplasamentul se află într-o zonă privilegiată, având în vederea situarea față de căi 

importante de circulație, Strada Barajului și Strada Babadagpe unde se face iesirea către E87. 

De asemenea zona de studiu beneficiază de spații verzi chiar daca nu sunt suficient valorificate. 

Conform PUG Municipiul Tulcea, prelungit, terenul se află în UTR 16, Zona P- zona de parcuri, 

complexe sportive, recreere, turism, perdele de protecție, iar funcțiunile complementare admise sunt: 

C – Zonă centrală, ISc – Construcții comerciale dimensionate adecvat, ISct – Construcții de cultură 

integrate corect, ISc – Construcții comerciale dimensionate adecvat, ISt – Construcții pentru turism,Issp 

– Construcții și amenajări sportive, Isps – Construcții pentru alte prestări de servicii, Pcs – Complexe 

sportive, Ppp – Perdele de protecție și alte zone verzi, GC+TE – Zonă de gospodărire comunală și 
pentru echipare edilitară, Zona CC – Zona pentru căi de comunicație și construcții aferente, subzona 

CCr – căi de comunicație rutieră și construcții aferente, subzona CCp – circulație pietonală majoră și 
piețe civice. 

Astfel se dorește realizarea unei construcții cu funcțiunea de Parcare supraetajată cu regim de 

înălțime de P+3E+Terasă în vederea încadrării acesteia în regimul de înălțime specific zonei 

funcționale sau mai bine spus P+4E. 

Pe langă parcare multietajată se vor dezvolta: un loc de joacă pentru copii, zonă garare 

biciclete, zonă de relaxare și un teren de sport multifuncțional. Integrarea elementelor de vegetație 

pe fațade contribuie la dezvoltarea unui mediu urban sustenabil. 

Ca amprentă a construcției acesta a fost retrasa suficient pentru a nu perturba insorirea naturala 

a locuințelor colective din jur. 

La elaborarea propunerilor de dezvoltare urbanistică s-a ținut cont de următoarele: 

- Însorirea locuințelor colective din jur; 

- Necesitatea unui spatiu pentru relaxare si recreere; 

- Păstrarea unui trotuar de 1.00m pe latura de Est, spre aleea de acces aferentă locuințelor 

colective; 

- Retrageri de minim 3.50 m fata de limita de Vest a terenului, viitoarea prelungire a Străzii 

Antenei; 

- Retrageri de minim 5.80 m fata de limita de Sud a terenului; 

- Retrageri de minim 4.00 m fata de limita de Est a terenului, baterii de garaje; 

- Retrageri de minim 5,90 m fata de limita de Nord a terenului viitoarea prelungire a Străzii 

Antenei; 
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III.03 – MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI  
 

Trama stradală existantă, Str. Antenei, se doreste a fi modificată, mai exact se dorește 

prelungirea ei, atât pe latura de Nord a terenului cât și pe latura de Vest a proprietății. 

Propunerea de rezolvare a accesibilităţii terenului din zona studiată prin documentaţia de faţă 

presupune realizarea acceselor din tramele stradale existente. Apele meteorice de suprafaţă vor fi 

colectate prin rigole, ce vor fi racordate la reţeaua de canalizare existenta in zona. De asemenea 

există alei pietonale și carosabile ce fac legătura între amplasamentul studiat și locuințele colective 

existente. Prin Strada Libertății se face legatura cu zona de Nord a orașului, iar prin viitoarea 

extindere a Străzii Antenei se va face legătura cu Strada Babadag si Strada Barajului. 
Străzile/ accesele din interiorul parcelei studiate vor fi executate din îmbrăcăminţi moderne 

alcătuite dintr-o fundaţie din balast şi piatră spartă şi o îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi 

asfaltice. Numarul total al locurilor de parcare este de 271 in cladirea de parcaj propusa. 

 

III.04 – ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI 

URBANISTICI  
 

Intervenţiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfuncţionalităţilor semnalizate şi au 

condus la următoarele principii de lucru:  

- generarea unei zone de parcare ca funcțiune complementră  

- realizarea unei zone coerente, valorificându-se potenţialul zonei;  

- propunerea de parcare supraetajată ;  

- regim de înălţime redus, maxim P+3E+Terasă, folosindu-se astfel diferența de maxim 2,80 m 

rezultată din Ridicarea topografică;  

- numărul de locuri de parcare pe parcela studiata este de 271;  

- rezervarea a cel puțin 30% din suprafata terenului pentru spaţii verzi de relaxare; 

- folosirea bransamentelor existente in zonă;  

- creearea unei circulații pietonale pe lungimea terenului studiat; 

- propunerea unui loc de joacă; 

PARCARE SUPRAETAJATĂ PUBLICĂ ȘI REZIDENȚIALĂ  

P.O.T. max- 54,20%  

C.U.T. max – 2,20  

Hmax. cladire P+3E+Terasă +15.00 m  

Se vor respecta normele de igienă și normele PSI. Investiția se va face gradat și etapizat. 

 

III.05 – DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE  
 

Pentru deservirea edilitară a construcției din prezentul studiu, se vor propune următoarele 

lucrări cu caracter tehnico- edilitar: 

 

ALIMENTARE CU APĂ  

Alimentarea cu apă se va face prin racordarea la reţelelor existente în zonă. 
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CANALIZAREA MENAJERĂ  

Canalizarea menajera propusa in zona studiata se va racorda la sistemul centralizat de 

canalizare menajera al municipiului Tulcea, având o rețea de canalizare menajeră existentă. 

 

CANALIZARE PLUVIALA  

Apele pluviale de pe construcţie vor fi preluate de jgheaburi şi burlane şi descărcate în teren. 

Preluarea apelor pluviale de pe drumuri se realizează prin rigole. Apa de ploaie va fi colectată 

numai de pe suprafaţa drumurilor, restul apelor de ploaie rămân în teren.  

 

 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ  

Alimentarea cu energie electrică se va face de la reţeaua existente în zonă.   

 

TELECOMUNICAŢII  

Se va realiza un racord la reţelele existente.  

 

GOSPODĂRIE COMUNALĂ  

Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face pe propria parcelă, controlat, în 

containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în 

baza unui contract. 

Dezvoltarea edilitară a zonei studiate se va realiza conform documentațiilor întocmite de 

proiectanții de specialitate, în corelare cu avizele eliberate de deținătorii rețelelor edilitare. 

 

III.06 – PROTECȚIA MEDIULUI  

 

Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub 

toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice şi accentuează caracterul de globalitate a 

problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în 

care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea 

măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului 

ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează disconfort şi va 

permite valorificarea potenţialului natural şi a sitului construit.  

Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare (emisii, deversări, etc.): propunerile 

documentaţiei de urbanism nu afectează mediul. Prevenirea producerii riscurilor naturale: nu e cazul  

Depozitarea controlată a deşeurilor: colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face 

pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea 

de către o firmă specializată, în baza unui contract.  

Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri, plantări de zone verzi: se prevăd 

spaţii verzi şi punerea în valoare a cadrului natural existent. Organizarea sistemelor de spaţii verzi: 

spaţiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi, plante decorative şi fațade verzi. 

Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate: nu e cazul. 

Refacerea peisagistică şi reabilitarea urbană: nu e cazul. 
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III.07 – PREZENTAREA CONSECINȚELOR ECONOMICE ȘI SOCIALE LA NIVELUL UNITĂȚII 

TERITORIALE DE REFEINȚĂ  

 

Din punct de vedere economic și social, investiția va contribui la dezvoltarea unei zone 

complexe, avand o zona rezidentiala existenta ce va fi completata de o zona de servicii publice. 

Parcarea propusa va ajuta la gestionarea si amplificare locurilor de parcare, disfunctionalitate 

frecvent intalnita in cadrul cvartalului studiat, cat si in intregul oras Tulcea. În situația actuală, există 

mașini parcate în locuri improvizate, rezultând spații fără claritate funcțională și chiar și zone unde se 

depozitează deșeuri. Aceste rezultate ale unei dezorganizari la nivel de circulatie, scad calitatea 

zonei. De asemenea se observa o disfunctionalitate la nivel de zone de parc, disfunctionalitati ce pot 

fi remediate prin intermediul prezentului PUZ. 

 

III.08 – COSTURI DE IMPLEMENTARE 
 

Conform calculului de deviz pe categorii de investiții (private/publice), investiția revine exclusiv 

în sarcina beneficiarilor acestui studiu. 

IV – CONCLUZII 
 

Prezentul studiu urmărește schimbarea caracterului funcțional al parcelei și anume Zona P- 

zona de parcuri, complexe sportive, recreere, turism, perdele de protecție în Zona IS – Zonă pentru 

Instituții și servicii publice de interes general – parcare multietajată, dezvoltând pe langă si un loc 

de joacă pentru copii, zonă de relaxare și un teren de sport multifuncțional. La ultimul nivel 

locurile de parcare vor fi acoperite cu copertine realizate din panouri fotovoltaice. 
La baza criteriilor de intervenție și a reglementărilor propuse prin prezenta documentație, au 

stat următoarele obiective principale: 

- realizarea unei dezvoltări urbane corelate cu necesitățile actuale ale pieței, cu legislația în 

vigoare si cu tendințele de dezvoltare urbană ale orașului; 

- rezolvarea coroborată a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere și a problemelor legate 

de mediu; 
Ţinându-se cont de tendinţele de dezvoltare a intravilanul mun. Tulcea, trebuie asigurată atât 

infrastructura necesară, cât şi posibilităţile de cooperare şi corelare a terenurilor din zonă, în vederea 
generării unor soluţii coerente din punct de vedere urbanistic, imbunătăţind calitatea vieţii. 

 

ANEXE 
 

Metodologia utilizată este în conformitate cu : 

- OUG 7/2011 modificare completare Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și  

urbanismul; 

- Lege nr. 242 din 23/06/2009 (Lege 242/2009) privind aprobarea Ordonanței 

Guvernului  

nr. 27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul; 

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; 
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- Legea nr. 50/1991 (republicată) privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri  

pentru realizarea lor; 

- Legea nr. 453/2001 care modifică și completează Legea nr. 50/1991; 

- Legea fondului funciar (nr. 18/1991, republicată); 

- Legea privind circulația juridică a terenurilor ( nr. 54/1998); 

- Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică ( nr. 33/1994); 

- Legea cadastrului imobiliar și publicității imobiliare (nr. 7/1996); 

- Legea privind protectia mediului (nr. 137/1995, republicata); 

- Legea privind regimul juridic al drumurilor (nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 

43/1997); 

- Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (nr. 213/1998); 

- H.G.R. NR. 525/1996 modificat, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism; 

- H.G.R.. nr. 855/2001 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 525/1996; 

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de iginenă și 

a recomandărilor privind mediul de viață al populației; 

- Legile privind aprobarea secțiunilor Planului de Amenajare a Teritoriului Național; 

- Codul Civil; 

- Ordinul comun nr. 214/RT/16NN/martie 1999 al ministrului Apelor, Pădurilor și 

Protecției Mediului și al ministrului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului pentru 

aprobarea procedurilor de promovare a documentațiilor și emiterea acordului de 

mediu la planurile de urbanism și de amenajarea teritoriului. 

 

 

 

Intocmit, 

arh. Ioana Oncea  

 

 

 

Verificat,  

Urb. Ana-Maria Huțu 
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