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I. DATE GENERALE 
 
1. Date de recunoaştere a documentației 
 

• Titlu proiect: „Servicii de elaborare studiu geotehnic, studiu topografic, studiu trafic, Plan 
Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent P.U.Z. pentru obiectivele de 
investiții Construire centru multifuncțional, cartier E3, Municipiul Tulcea, Construire creșă, cartier E3, 
Municipiul Tulcea, Construire locuințe pentu tineri, cartier E3, Municipiul Tulcea"; 

• Beneficiar: UAT-Municipiul Tulcea; 

• Amplasament: strada Spitalului, nr. 48, Mun. Tulcea, jud. Tulcea, nr. cad. 49349; 

• Elaboratorul proiectului: SC Total Business Land SRL; 

• Data elaborării: 05.2022. 
 
 
2. Obiectul P.U.Z. 
Solicitări ale temei – program 
 
Planul Urbanistic Zonal care urmează a fi elaborat va stabili: 

- Reglementări specifice zonelor de locuire colectivă, instituțiilor de învățământ preșcolar de 

tip creșă și serviciilor de tip centru multifuncțional; 

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

- Parcări dimensionate la numărul de unități de locuit, respectiv specifice celorlalte funcțiuni 

propuse, conform HG 525/ 1996 republicată privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, HCL 

201/ 28.09.2017; 

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

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

aprobarea Regulamentului General de Urbanism; 

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

1996 republicată privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism și ale Legii 350/ 2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul cu toate modificările ulterioare. 

- Accesurile: principale, secundare, auto, pietonale. 

 

Documentația de urbanism va analiza următoarele: 

- Regimul de aliniere a fondului construit; 

- Retragerile față de aliniament; 

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

cu zona de studiu; 

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

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

 

Prin compoziția urbanistică se va asigura completarea frontului reprezentativ volumetric și 

funcțional la strada Spitalului, concomitent fiind asigurate funcțiuni complementare zonei pentru locuit. 
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II. CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI 
 

1. Încadrarea în localitate 
Amplasamentul proiectului este terenul identificat prin numărul cadastral 49349, strada Spitalului, 

nr. 48, municipiul Tulcea. Terenul este situat în intravilanul localității, în partea de vest, și aparține 
domeniului public al Municipiului Tulcea. 

 
Terenul care a generat P.U.Z. are următoarele vecinătăți: 

         - la nord - teren neintabulat în baza de date Eterra-OCPI, liber de contrucții, teren neintabulat 

în baza de date Eterra-OCPI, cu locuințe; 

         - la est - Strada Spitalului, domeniu public al UAT Tulcea, N.C. 43810; 

         - la sud - teren neintabulat în baza de date Eterra-OCPI, liber de contrucții; 

         - la vest – teren adiacent căii feroviare, domeniu public al Statului Român, N.C. 32886. 

 

 
Figura 1: Încadrarea terenului care a generat P.U.Z. în UAT Municipiul Tulcea 
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2. Distribuția funcțiunilor 
Principalele caracteristici ale funcțiunilor din zonă. Relaționări dintre funcțiuni: 

 

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

generat P.U.Z., în suprafață de 18758 mp, integrat în zona studiată cu suprafața totală de 41760 mp, 

aparține domeniului public al UAT Municipiul Tulcea. Conform P.U.G. municipiul Tulcea aprobat cu 

H.C.L. nr.29/ 27.05.1996, terenul care a generat P.U.Z. se încadrează în U.T.R. 6 - Spitalului, în 

următoarele zone funcționale: 

- ZONA P – ZONA DE PARCURI, COMPLEXE SPORTIVE, RECREERE, TURISM, PERDELE 

DE PROTECȚIE - SUBZONA PPP – SUBZONĂ PERDELE DE PROTECȚIE ȘI ALTELE; 

- ZONA GC – ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ; 

- ZONA TE – ZONA PENTRU ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ. 

 

Amplasamentul aferent obiectivului este situat pe terenul actual al Direcției de Întreținere și 

Administrare a Domeniului Public – Secția de Întreținere a Domeniului Public. În prezent, pe teren există 

două construcții care vor fi desființate pentru realizarea investiției ulterioare prezentului P.U.Z.. Cele două 

construcții sunt localizate în proximitatea străzii Spitalului. Cu excepția celor două construcții și a zonei 

adiacente lor, suprafața terenului este liberă de construcții, neutilizată în prezent.  

Din punct de vedere funcțional, zona studiată face parte dintr-un ansamblu urban mixt (U.T.R. 6 cf. 
P.U.G.), în care funcțiunile predominante sunt cele de locuire individuală și de servicii. Suplimentar, în 
cadrul aceluiași U.T.R. se regăsesc, totodată, funcțiuni de locuire individuală, spații verzi și  circulații rutiere. 
Un element caracteristic zonei este tangența sa la zona căii ferate – reper în cadrul țesutului urban prin 
„bariera” pe care o creează din punctul de vedere al circulațiilor.  

 
 

3. Tipologia țesutului construit 
Țesutul construit specific zonei în care se află terenul a generat P.U.Z. este reprezentat în partea 

de est, către strada Spitalului, de construcții de locuințe colective cu regim de înălțime crescut, de P+4E, 
respectiv P+6E. În zona terenului care a generat P.U.Z. se remarcă o discontinuitate a frontului la strada 
Spitalului, prin întreruperea ritmului redat de regimul de înălțime al construcțiilor de locuințe colective, dar și 
prin retragerea diferită a construcțiilor față de aliniament.  

Țesutul construit din vecinătățile de sud și de nord ale zonei de studiu este reprezentat de terenuri 
virane, libere de construcții. În vecinătatea de vest, terenul se învecinează cu zona adiacentă căii ferate, 
ocupată parțial de vegetația cu rol de perdea de protecție pentru infrastructura feroviară.  

 
 

4. Accesibilitate 
Terenul care a generat P.U.Z. este tangent în partea de est la strada Spitalului, care face legătura 

cu artere de importanță majoră ale municipiului, precum strada Isaccei și strada 1848, fiind, astfel, 
asigurată relaționarea cu zona centrală a municipiului Tulcea.  

În imediata vecinătate de nord a terenului care a generat P.U.Z. se află o arteră cu acces strict 
pentru riverani, adiacentă locuințelor colective din nord.  

Calea ferată din vestul zonei reglementate prin P.U.Z. reprezintă o „barieră” în teritoriu, fiind un 
obstacol pentru circulație pe direcția est-vest în zona studiată. Din acest punct de vedere, autoritățile locale 
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au în vedere realizarea unei treceri supraterane la intersecția cu calea ferată la sudul terenului care a 
generat P.U.Z.. Pentru racordarea acestei treceri peste calea ferată, este necesară realizarea unui sens 
giratoriu la intersecția dintre strada propusă și strada Spitalului. 

 
 

5. Echipare edilitară 
Zona studiată va fi echipată cu toate utilitățile necesare funcțiunilor propuse: apă, canalizare, gaze 

naturale, rețea de termoficare, electricitate și rețele de telecomunicații. Pentru asigurarea echipării edilitare 
este necesară obținerea racordurilor din partea instituțiilor furnizoare. Detalierea modului în care obiectivele 
propuse prin P.U.Z. vor fi racordate la infrastructura tehnico-edilitară se va face ulterior obținerii avizelor din 
partea instituțiilor responsabile. 

 
La amplasarea obiectivului se va ține cont de asigurarea spațiilor pentru traseele utilităților proprii 

și construcțiilor anexe (cămin apometric, cămine de vizitare, hidranți etc). 
 
Deșeurile menajere se vor sorta pe o platformă special-amenajată pe teren după care vor fi 

colectate de firma de salubritate a municipiului. 
 
 

 
III. PREZENTAREA INVESTIȚIEI / OPERAȚIUNI PROPUSE 

Căile de comunicaţie 
Organizarea ciculaţiei în zonă se fundamentează pe caracteristicile traficului actual şi de 

perspectivă, preluând prevederile P.U.G. Municipiul Tulcea și proiectele avute în vedere de administrația 
publică a municipiului Tulcea. 

 
Terenul care a generat P.U.Z. este tangent la strada Spitalului – arteră relaționată cu alte căi de 

circulație importante la nivel municipal (strada 1848) care, la rândul lor fac legătura cu zona centrală a 
municipiului. În zona de sud-est a terenului care a generat P.U.Z., strada Spitalului se intersectează cu 
strada Iuliu Maniu.  

 
Strada Spitalului este o arteră de categoria a III-a, cu câte o bandă pe fiecare sens (cu lățimea de 

aproximativ 3,5m), cu locuri de parcare dispuse la 90 de grade pe partea vestică (cu lățimea de aproximativ 
5,5 m) și cu spațiu destinat circulației pietonale (cu lățimea de aproximativ 3 m) și spații verzi/ spații 
comerciale (cu lățimea de aproximativ 7,8 m) pe partea estică (Figura 2).   

Strada Iuliu Maniu este o arteră de categoria a III-a, cu câte o bandă pe fiecare sens (cu lățimea de 
aproximativ 3,5m), cu spațiu destinat circulației pietonale pe partea nordică (cu lățimea de aproximativ 3,3 
m) și pe partea sudică (cu lățimea de aproximativ 2 m) și cu spațiu verde (cu lățimea de aproximativ 3,3 m) 
pe partea nordică (Figura 3).  
  

mailto:office@tblgrup.ro
http://www.tblgrup.ro/


 

Total Business Land SRL 
Brândusei 24, Birou 1, Alba Iulia, AB, 510216 

Traian 20, Et. 1, Alba Iulia, AB, 510109 

J1/125/11.02.2015; CUI RO34090016 
T: +40 318 600 316, F: +40 358 710 612 

Email: office@tblgrup.ro 

www.tblgrup.ro  
 

 

 

5 
 

 
Figura 2: Profil stradal – Strada Spitalului 

 

 
Figura 3: Profil stradal – Strada Iuliu Maniu 

 
 

În prezent, calea ferată din imediata vecinătate de vest a terenului care a generat P.U.Z. reprezintă 
o „barieră” în teritoriu, împiedicând circulațiile pe direcția est-vest. Pentru diminuarea acestei probleme, 
primăria are în vedere realizarea unei supratraversări a căii ferate, care se va racorda cu străzile Spitalului 
și Iuliu Maniu printr-un sens giratoriu. Planul Urbanistic Zonal generat de terenul identificat prin N.C. 49349 
ia în considerare realizarea acestui sens giratoriu, reprezentat în planșa U03. Reglementări urbanistice – 
zonificare funcțională.  

 
Accesuri 

Acces pietonal: din strada Spitalului; 

Acces carosabil: din strada adiacentă locuințelor colective din nordul zonei reglementate. 

 
Parcaje şi garaje 
Necesarul locurilor de parcare se va dimensiona conform HCL 201/28.09.2017 – Regulament 

parcări mun. Tulcea și a Temei de proiectare și conform studiului de trafic. Astfel, conform studiului de trafic 
efectuat, sunt necesare aproximativ 33 de locuri de parcare pentru creșă și aproximativ 20 de locuri de 
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parcare pentru centrul multifuncțional. Pentru locuințele colective se va asigura câte un loc de parcare 
pentru fiecare apartament. 

 
 
Zonificare funcţională - reglementări 
EXISTENT: 
Conform P.U.G. Municipiul Tulcea aprobat prin H.C.L. nr. 29/ 27.05.1996, zona studiată se află în 

intravilanul municipiului Tulcea și este încadrat în U.T.R. 6 – SPITALULUI, în următoarele zone/ subzone 
funcționale: 

• Zona P – zona verde, parcuri, complexe sportive, recreere, turism - Subzona Ppp – 
subzona perdele de protecție și altele. 

• Zona GC - Zona de gospodărie comunală 

• Zona TE - Zona pentru echipare tehnico-edilitară 
 
 
 

Zona P – zona verde, parcuri, complexe sportive, recreere, turism - Subzona Ppp – subzona 
perdele de protecție și altele. 

 
Funcțiuni dominante:  
Sunt predominante activitățile de odihnă și de relaxare în condiții de mediu adecvate precum 

și asigurarea calității locuirii în spațiile urbane învecinate. În această subzonă se încadrează spații plantate 
care, în funcție de specific, sunt: 

- Spații plantate cu caracter de unicitate (pentru acest amplasament nu este cazul) 
- Spații plantate obișnuite: grădini de cartier, scuaruri, plantații de aliniament pe străzi, insule 

și fâșii plantate în spațiul urban stradal ș.a. 
Funcțiuni complementare admise ale zonei:  
C – zona centrală, ISc – construcții comerciale, dimensionate adecvat, ISct – construcții de 

cultura, integrate corect, GC+TE – zona de gospodărie comunală (și de cimitire) și pentru echipare tehnică 
edilitară, CCr – căi de comunicație rutiere și construcții aferente, CCp – circulația pietonală majoră și piețe 
civice. 

Funcțiuni interzise:  
Sunt interzise toate funcțiunile care nu constituie în fiecare subzonă, funcțiunea de bază a 

acesteia. Fac excepție de la prevederile alineatului precedent funcțiunile complementare admise conform 
exigențelor stabilite pentu fiecare tip de subzona.  

Principiul de interzicere a unei funcțiuni este „dacă nu susține și nu potențează funcțiunea de 
bază”, adică relația directă cu aceasta. 

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

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

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

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

din P.U.Z.. 
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Zona GC - Zona de gospodărie comunală 

Funcțiuni dominante:  
Funcțiunile dominante sunt gararea, reparația și întreținerea autobuzelor, autoturismelor și 

autospecialelor din dotarea activității gospodăriei comunale. 
 
Funcțiuni complementare admise ale zonei:  
Nu sunt admise funcțiuni complementare. 
 
Funcțiuni interzise: 
  Sunt interzise activitățile industriale de orice fel. 
 
Toate subzonele funcționale din zona GC se află în interdicție temporară de construire până la 

aprobarea P.U.Z. care stabilesc reglementări de organizare, amenajare și construire. 
 

 
 

Zona TE - Zona pentru echipare tehnico-edilitară 

Funcțiuni dominante:  
Funcțiunea dominantă a zonei TE cuprinde: 

- Tratarea și furnizarea apei potabile; 
- Evacuarea și epurarea apelor uzate; 
- Producerea, transformarea și furnizarea energiei electrice; 
- Distribuția gazului metan; 
- Producerea și distribuirea încălzirii urbane (termoficare); 
- Producerea și distribuirea încălzirii prin centrale termice cu combustibil; 
- Rețeaua de telefonie; 
- Rețeaua de CATV; 
- Releu radio; 
- Stație meteorologică.   

 
Funcțiuni complementare admise ale zonei:  
În anumite cazuri sunt fie necesare, fie permise, funcțiuni complementare – locuințe de 

intervenție (LM), unele servicii (ISa, ISps, ISc), pază militarizată (S) ș.a.  
 
Funcțiuni interzise: 
În zona funcțională TE sunt interzise toate funcțiunile nespecificate în cadrul funcțiunilor 

dominante și a celor complementare.  
 
 
Tipurile structurale de construcții și amenajări pentru funcțiunile dominante ale zonei TE se află în 

interdicție temporară de construire până la aprobarea P.U.Z. cu regulamente aferente care stabilesc 
reglementări de organizare, amenajare și construire. 
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PROPUNERE PRIN P.U.Z.: 

P.U.Z.-ul actual propune schimbarea terenului care a generat P.U.Z. (identificat prin N.C. 49349) 
din Zona P, Subzona Ppp – subzona perdele de protecție și altele, Zona GC și Zona TE în următoarele 
zone și subzone funcționale: 

- Zona funcțională P - Zona de parcuri, complexe sportive, recreere, turism, perdele de protecție; 
Subzona funcțională Ppp – Subzona perdele de protecție și altele; 
 

- Zona funcțională Ll – Zona rezidențială cu clădiri cu mai mult de trei niveluri (peste 10 m); 
Subzona funcțională Llu1 – Subzona rezidențială cu clădiri cu mai mult de trei niveluri 

(peste 10 m) - cu clădiri de tip urban - exclusiv rezidențială (locuințe și funcțiuni 
complementare); 

 
- Zona funcțională IS – Zona pentru instituții și servicii publice de interes general; 

Subzona funcțională ISi – Subzona pentru instituții și servicii publice de interes general – 
Construcții de învățământ; 

Subzona funcțională ISas - Subzona pentru instituții și servicii publice de interes general 
– Construcții pentru asistență socială; 

 
- Zona funcțională CC - Zona pentru căi de comunicație și construcții aferente; 

Subzona funcțională CCr - Subzona pentru căile de comunicație rutieră și construcții 
aferente. 

 
Prin reglementarea unor indicatori urbanistici maximali, se dorește rezolvarea necesarului de 

locuințe pentru tineri și asigurarea unor funcțiuni complementare de învățământ preșcolar - creșă și de 
servicii – centru multifuncțional. 

Terenurile aflate în limita zonei de studiu (linia roșie continuă de pe planul de reglementări), dar 
neincluse în limita terenului care a generat P.U.Z. (linia albastră întreruptă pe planul de reglementări) nu se 
vor reglementa prin prezentul P.U.Z. și vor prelua reglementările din P.U.G.. 

 
 
 
Zona IS, Subzona ISi – Construcții de învățământ 

 
Funcțiuni dominante:  
Funcțiunea dominantă a zonei este cea de servicii de asistență socială.  
 
 
Funcțiuni complementare admise ale zonei:  
Funcțiuni complementare admise pe aceeași parcelă: LMu2, Llu2, I (unități mici și 

nepoluante), S (numai birouri); 
Funcțiuni complementare admise pe parcele separate și în legătură cu parcelele ocupate de 

funcțiunile din zona IS: LMu2, Llu2, I (unități mici și nepoluante), S (numai birouri),  CCp (trasee pietonale), 
Pp. 

Funcțiuni complementare admise pe parcele separate, în puncte de conexiune dintre zona 
centrală și căile de transport: CCf (gară de călător), CCr (autogară de călători), CCn (gară fluvială). 
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Funcțiuni interzise: 
Orice utilizări care nu au fost menționate în cadrul funcțiunilor dominante și funcțiunilor 

complementare admise. 
 
 
 

Zona IS, Subzona ISas – Construcții pentru asistență socială 

 
Funcțiuni dominante:  
Funcțiunea dominantă a zonei este cea de servicii de asistență socială.  
 
 
Funcțiuni complementare admise ale zonei:  
Funcțiuni complementare admise pe aceeași parcelă: LMu2, Llu2, I (unități mici și 

nepoluante), S (numai birouri); 
Funcțiuni complementare admise pe parcele separate și în legătură cu parcelele ocupate de 

funcțiunile din zona IS: LMu2, Llu2, I (unități mici și nepoluante), S (numai birouri),  CCp (trasee pietonale), 
Pp. 

Funcțiuni complementare admise pe parcele separate, în puncte de conexiune dintre zona 
centrală și căile de transport: CCf (gară de călător), CCr (autogară de călători), CCn (gară fluvială). 

 
 
Funcțiuni interzise: 
Orice utilizări care nu au fost menționate în cadrul funcțiunilor dominante și funcțiunilor 

complementare admise. 
 
 

 
Zona Ll, Subzona Llu1 - Subzona rezidențială cu clădiri cu mai mult de trei niveluri (peste 10 m) - 

cu clădiri de tip urban - exclusiv rezidențială (locuințe și funcțiuni complementare) 

 
Funcțiuni dominante:  
Funcțiunea dominantă a subzonei este locuirea colectivă.  

 
 

Funcțiuni complementare admise ale zonei:  
1. Pentru cartiere – ansambluri de mari dimensiuni - structurate în unități de vecinătate și 

microraioane, constituite din clădiri de locuințe colective (izolate sau compuse din mai mulle tronsoane 
juxtapuse) realizate pe insule de teren aflate în proprietatea privată a Municipiului Tulcea. 

 
Pe parcelele distincte din subzona – Ll, IS (cu excepția ISsp), I (cu excepția unităților 

poluante), Pp, GC+TE necesare folosințelor din subzona, CCp, LMu. 
Pe terenurile situate între blocurile de locuințe (terenuri aflate în proprietatea privată a 

Municipiului Tulcea deservite imobilelor de locuințe - aceste terenuri sunt folosite pentru: accesurile 
carosabile si pietonale la blocuri, racordurile blocurilor la rețelele edilitare, spațiile de odihna - joc - sport, 
spațiile plantate, spațiile și amenajările gospodărești): ISc, ISps, ambele numai în construcții provizorii și pe 
amplasamente care nu diminuează amenajările necesare locuirii (amenajări existente sau care urmează să 
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se realizeze); restul terenurilor sunt folosite în general ca Pp.  
 
   2. Pentru grupari de talii diferite, structurate în insule sau fragmente de insulă, constituite 
din clădiri de locuințe colective (izolate sau juxtapuse) realizate pe parcele aflate în proprietatea privată a 
persoanelor juridice și/ sau fizice. 

 
Pe parcelele distincte din subzona – Ll, IS (cu excepția ISsp), I (cu excepția unităților 

poluante), Pp, GC+TE necesare folosințelor din subzona, CCp. 
Pe aceeași parcelă cu locuințele: IS (cu excepția ISi, ISsp), I (ateliere și prestări servicii 

nepoluante cu maximum 5 salariați), GC+TE necesare folosințelor din subzonă.  
 
 
Funcțiuni interzise: 
1. Pentru cartiere – ansambluri de mari dimensiuni - structurate în unități de vecinătate și 

microraioane, constituite din clădiri de locuințe colective (izolate sau compuse din mai mulle tronsoane 
juxtapuse) realizate pe insule de teren aflate în proprietatea privată a Municipiului Tulcea. 

 
Pe parcelele distincte din subzonă: LMr, ISsp, I (unități poluante), A, Pcs, Ppp, GC+TE 

(necesare altor folosințe decât cele din subzonă), CC (cu excepția CCp), TSE, TN.  
Pe terenurile situate între blocurile de locuințe, se interzice orice funcțiune urbană, cu 

excepția ISc, ISps, ambele numai în construcții provizorii și pe amplasamente care nu diminuează 
amenajările necesare locuirii (amenajări existente sau care urmează să se realizeze) și Pp. 

  
   2. Pentru grupari de talii diferite, structurate în insule sau fragmente de insulă, constituite 
din clădiri de locuințe colective (izolate sau juxtapuse) realizate pe parcele aflate în proprietatea privată a 
persoanelor juridice și/ sau fizice. 

 
Pe parcelele distincte din subzonă: LMr, ISsp, I (unități poluante), A, Pcs, Ppp, GC+TE 

(necesare altor folosințe decât cele din subzonă), CC (cu excepția CCp), TSE, TN.  
      Pe aceeași parcelă cu locuințele se interzice orice funcțiune urbană, cu excepția ISc, ISps, 

ambele numai în construcții provizorii și pe amplasamente care nu diminuează amenajările necesare 
locuirii (amenajări existente sau care urmează să se realizeze) și Pp. 

 
 
 
Zona CC, Subzona CCr - Subzona pentru căile de comunicație rutieră și construcții aferente și 

menținerea parțială a zonei 

 
Funcțiuni dominante:  
Funcțiunea dominantă este cea de căi de comunicație rutieră și construcții aferente. 
 
 
Funcțiuni complementare admise ale zonei:  
Funcțiunile complementare admise în zonă: 

- Intersecții denivelate rutiere; 
- Instalație de semaforizare a circulației; 
- Stații de alimentare de carburanți (ISc); 
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- Plantații cu rol de protecție și de decorație.  
 
 

Funcțiuni interzise: 
Funcțiunile interise sunt toate acelea care nu sunt destinate direct funcțiunilor dominante ale 

fiecărei subzone, în conformitate cu actele normative specifice fiecărei subzone. 
 
 

 
Zona P, Subzona Ppp - Perdele de protecție, alte zone verzi 

 
Funcțiuni dominante:  
Sunt predominante activitățile de odihnă și de relaxare în condiții de mediu adecvate precum 

și asigurarea calității locuirii în spațiile urbane învecinate. În această subzonă se încadrează spații plantate 
care, în funcție de specific, sunt: 

- Spații plantate cu caracter de unicitate (pentru acest amplasament nu este cazul) 
- Spații plantate obișnuite: grădini de cartier, scuaruri, plantații de aliniament pe străzi, insule 

și fâșii plantate în spațiul urban stradal ș.a. 
 
 
Funcțiuni complementare admise ale zonei:  
C – zona centrală, ISc – construcții comerciale, dimensionate adecvat, ISct – construcții de 

cultura, integrate corect, GC+TE – zona de gospodărie comunală (și de cimitire) și pentru echipare tehnică 
edilitară, CCr – căi de comunicație rutiere și construcții aferente, CCp – circulația pietonală majoră și piețe 
civice. 

 
 
Funcțiuni interzise:  
Sunt interzise toate funcțiunile care nu constituie în fiecare subzonă, funcțiunea de bază a 

acesteia. Fac excepție de la prevederile alineatului precedent funcțiunile complementare admise conform 
exigențelor stabilite pentu fiecare tip de subzona.  

Principiul de interzicere a unei funcțiuni este „dacă nu susține și nu potențează funcțiunea de 
bază”, adică relația directă cu aceasta. 

 
 
 

Zona spaţiilor verzi:   
Conform P.U.G. Municipiul Tulcea, aprobat prin HCL nr. 29/1996, terenul care a generat P.U.Z. se 

încadrează parțial în zona funcțională P, subzona Ppp. Această zonă este compusă din spațiile verzi 
existente pe teren și instituite ca perdele de protecție față de infrastructura tehnică de circulație feroviară. 

Conform O.U.G.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății 
Naționale a Căilor Ferate Române, față de infrastructura tehnică feroviară se instituie o zonă de siguranță 
de 20 de metri, situată de o parte și de alta a avei căii ferate. În zona de siguranță este interzisă 
executarea oricăror construcții sau instalații neferoviare supraterane. Suplimentar, se instituie o zonă de 
protecție de maximum 100 de metri de la axa căii ferate, zonă în care pot fi executate lucrări doar cu 
aprobarea administratorului infrastructurii feroviare (O.U.G.12/1998 – Cap. IV, Art. 29, alin. 5).  
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  Documentația P.U.G. municipiul Tulcea a fost elaborată în perioada 1994–1996 într-un context 
urbanistic și socio-economic specific acelei perioade. Perioada de 10 ani pentru care se realizează 
propunerile unui P.U.G., a evidențiat noi oportunități și tendințe de dezvoltare a zonei. Reactualizarea 
P.U.G.-ului municipiului Tulcea este în desfășurare și, după cum o evidențiază și studiile urbanistice 
realizate pentru acesta, se remarcă noi tendițe de dezvoltare specifice zonei studiate. 

Va fi acordată o importanță deosebită spațiilor verzi. În acest sens, se propun procente ridicate de 
spații verzi minime pentru fiecare dintre subzonele funcționale propuse. 

 

Procente de spații verzi propuse / subzonă funcțională propusă 

Subzonă funcțională propusă Procent minim de sp. verde propus 

Zona IS, Subzona ISi – Construcții de învățământ, Subzona ISas 
– Construcții pentru asistență socială 

min. 30% 

Zona Ll, Subzona Llu1 - Subzona rezidențială cu clădiri cu mai 
mult de trei niveluri (peste 10 m) - cu clădiri de tip urban - 
exclusiv rezidențială (locuințe și funcțiuni complementare) 

min. 35% 

Zona P, Subzona Ppp - Perdele de protecție, alte zone verzi min. 90% 

Zona CC, Subzona CCr - Subzona pentru căile de comunicație 
rutieră și construcții aferente și menținerea parțială a zonei 

- 

 
 
Astfel, pe terenul obiectivului propus se vor amenaja spații verzi plantate în suprafață de cel puțin 

5899,85 mp din suprafața totală a terenului. 
 
Operațiuni propuse în zonă 
În zonă se dorește realizarea următoarelor obiective: 

- Locuințe colective pentru tineri; 
- O unitate de învățământ preșcolar de tip creșă; 
- Un centru multifuncțional. 

 
 
Zonele funcționale propuse se suprapun cu zona de protecție a infrastructurii feroviare: zona IS se 

suprapune în totalitate cu zona de siguranță a căii ferate, iar zona Ll se suprapune parțial cu zona de 
siguranță. În acest sens, va fi necesară obținerea unui aviz din partea administratorului infrastructurii 
feroviare, conform O.U.G.12/1998 – Cap. IV, Art. 29, alin. 5.  
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IV. INDICATORI PROPUȘI 
 
Bilanț teritoral pentru terenul reglementat, care a generat P.U.Z. (N.C. 49349): 

UTR 6 - SPITALULUI 
Situație existentă  

(conform PUG 
Municipiul Tulcea)  

Propunere 

Zonă funcțională/ indicatori urbanistici mp % mp % 

Zona P, Subzona Ppp - Perdele de 
protecție, alte zone verzi  

10238 55% 877 4,68% 

Zona GC+TE - Zona de gospodărie 
comunală, zona pentru echipare tehnico-

edilitară 
8520 45% 0 0,00% 

Zona IS, Subzona ISi - Construcții de 
învățământ 

0 0% 4047 21,57% 

Zona IS, Subzona ISas - Construcții 
pentru asistență socială 

0 0% 4181 22,29% 

Zona Ll, Subzona Llu1 - Subzona 
rezidențială cu clădiri cu mai mult de trei 

niveluri (peste 10 m) - cu clădiri de tip 
urban - exclusiv rezidențială (locuințe și 

funcțiuni complementare) 

0 0% 7549 40,24% 

Zona CC, Subzona CCr - Subzona pentru 
căile de comunicație rutieră și  

construcții aferente 
0 0% 2104 11,22% 

POT max 

Subzona Ppp 
conform PUZ 

10% (construcții, circulații, 
platforme) 

Zona GC, Zona TE  - 

Subzona Llu1  - 30% 

Subzona ISi, Subzona ISas  - 35% 

Subzona CCr  -  - 

CUT max 

Subzona Ppp 
conform PUZ 

0,10 

Zona GC, Zona TE  - 

Subzona Llu1  - 
1,20 pentru Rh max = P+4; 1,70 

pentru Rh max = P+6 

Subzona ISi, Subzona ISas  - 0,50 

Subzona CCr  -  - 

Rh max 

Subzona Ppp 
conform PUZ 

P 

Zona GC, Zona TE  - 

Subzona Llu1  - P+4 / P+6 

Subzona ISi, Subzona ISas  - P 

Subzona CCr  -  - 

H max 

Subzona Ppp 
conform PUZ 

3 m 

Zona GC, Zona TE  - 

Subzona Llu1  - 
15 m pentru Rh max = P+4; 21 m 

pentru Rh max = P+6 

Subzona ISi, Subzona ISas  - 3 m 

Subzona CCr  -  - 
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UTR 6 - SPITALULUI 
Situație existentă  

(conform PUG 
Municipiul Tulcea)  

Propunere 

Zonă funcțională/ indicatori urbanistici mp % mp % 

Suprafață ocupată de construcții (la sol) 1091 6% 

max. 5198,25 
(max. 2642,15 

Llu1; max. 1214,1 
ISi, max. = 1254,3 

ISas, max. 87,7 
Ppp) 

max. 30% - 
Llu1; max. 
35% - ISi, 
ISas; max. 
10% - Ppp 

Suprafață ocupată de spații verzi 
amenajate 

0 0% 

min. 5899,85 (min. 
2642,15 Llu1; min. 

1214,1 ISi, min. 
1254,3 ISas; min. 

789,3 Ppp) 

min. 35% - 
Llu1; min. 
30% - ISi, 
ISas; min. 
90% - Ppp 

Suprafață circulații interioare (inclusiv 
locuri de parcare) 

740 4% 
5521,95 (2642,15 
Llu1;  1416,45 ISi, 

1463,35 ISas) 

35% - Llu1, 
ISi, ISas 

Suprafață artere circulații publice - 
Subzona CCr 

0 0% 
2104 (Subzona 

CCr) 
 - 

Suprafață neutilizată (teren viran) 16927 90% 0 0,00% 

TOTAL 18758 100% 18758 100% 

Indicatorii din tabel sunt indicatori urbanistici ce exprimă valorile maxime până la care se poate construi. 
 

Regim juridic 
Terenul pe care urmează a se realiza investiția (zona ce a generat P.U.Z.) este domeniu public al 

municipiului Tulcea, conform cărții funciare nr. 49349. 
 

Regim economic 
În prezent, pe terenul identificat prin numărul cadastral 49349 se află în prezent Direcția de 

Întreținere și Administrare a Domeniului Public – Secția de Întreținere a Domeniului Public. Pe teren se află 
în prezent două construcții, cu o suprafață totală de 1091 mp (conform Cărții Funciare nr. 49349), care vor fi 
desființate.   

 
 

V. MODUL DE INTEGRARE A INVESTIȚIEI / OPERAȚIUNI PROPUSE ÎN ZONĂ 
 
Prevederi ale P.U.G.-ului în vigoare 

Conform P.U.G. al mun. Tulcea aprobat prin H.C.L. nr.29/ 27.05.1996, zona studiată se află în 
intravilanul municipiului Tulcea în: 
 
U.T.R. 6 – SPITALULUI, în următoarele zone/ subzone funcționale: 

• Zona P – zona verde, parcuri, complexe sportive, recreere, turism - Subzona Ppp – 
subzona perdele de protecție și altele; 

• Zona GC - Zona de gospodărie comunală; 

• Zona TE - Zona pentru echipare tehnico-edilitară. 
 

Pentru terenurile incluse în zona de studiu a prezentului P.U.Z., neincluse în zona reglementată 
prin P.U.Z. (terenul care a generat P.U.Z.), se vor prelua reglementările din P.U.G. aprobat. 



 

Total Business Land SRL 
Brândusei 24, Birou 1, Alba Iulia, AB, 510216 

Traian 20, Et. 1, Alba Iulia, AB, 510109 

J1/125/11.02.2015; CUI RO34090016 
T: +40 318 600 316, F: +40 358 710 612 

Email: office@tblgrup.ro 

www.tblgrup.ro  
 

 

 

15 
 

 
VI. PREZENTAREA CONSECINȚELOR ECONOMICE ȘI SOCIALE LA NIVELUL U.T.R. 

 
Reglementarea funcțională a terenului studiat va crea la nivelul unității teritoriale de referință un 

impact economic și social pozitiv prin dezvoltarea de noi locuințe destinate tinerilor, prin asigurarea unei noi 
unități de învățământ preșcolar tip creșă și prin realizarea unui centru multifuncțional.  

 
 
Investiția este oportună, întrucât: 

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

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

- va crea posibilitatea dezvoltării de noi unități de locuire destinate populației tinere; 
- vor fi asigurate noi funcțiuni care vor funcționa complementar pentru zona rezidențială: o 

unitate de învățământ preșcolar de tip creșă și un centru multifuncțional. 
 

Prin propagarea efectelor pozitive ale proiectului (echipare cu utilități și realizare de străzi 
astfaltate), se vor genera noi surse de finanțare pentru dezvoltarea altor proiecte de investiție din imediata 
vecinătate. 
 
 
 
VII. CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE INVESTITORI PRIVAȚI ȘI 

CATEGORII DE COSTURI CE VOR CĂDEA ÎN SARCINA AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE 
 
Costurile care vor cădea în sarcina beneficiarului constau în racordarea la utilitățile existente în 

zonă și modernizarea accesurilor și aleilor pietonale pentru investiția propusă.  
Realizarea echipamentelor tehnico-edilitare se va face în funcție de proiectele special realizate de 

către investitor și aprobate conform legislației în vigoare. 
 
 
 
 
 

 
 

șef proiect, 
arh. Cornel SIMOC 

 
întocmit, 

arh. Cornel SIMOC 
urb. peis. Mihail Cristian RĂSCOL 

urb. Atena-Ioana GÂRJOABĂ 
 


