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MINUTA 

DEZBATERII PUBLICE

Din data de 12 mai 2022

Încheiată cu ocazia desfăşurării dezbaterii publice, în conformitate cu prevederile  Legii

nr.  52/2003  privind  transparența  decizională  în  administrația  publică,  republicată  și  a

Ordinului  nr.  2701/2010  pentru  aprobarea  Metodologiei  de  informare  şi  consultare  a

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi

de  urbanism,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  a  următoarei  documentații  de

urbanism

1.  P.U.Z.   “CONSTRUIRE  LOCUINȚE  COLECTIVE  CU  SPAȚII  COMERCIALE  ȘI

ADMINISTRATIVE  LA PARTER,  REABILITARE CLĂDIRE  MULTIFUNCȚIONALĂ

EXISTENTĂ, SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE ȘI REGLEMENTARE CĂI DE ACCES” –

intravilanul  municipiului  Tulcea,  strada  Isaccei,  nr.  36,  strada  Viitorului,  nr.  2A și  nr.  9,

CF/NC 30856, 45099, 45100, 30857, 45373, 34133, 30860, 34085, 30993, 30992, 35721,

30991,   județ  TULCEA,  beneficiari  Societatea  Coral  SRL,  Pușcuță  Florin,  Bumbac

Gheorghe.

Procedura de informare a publicului a fost inițiată urmare depunerii, de către beneficiar,

a dosarului, înregistrat la U.A.T. Municipiul Tulcea cu nr. 16658 din 18 aprilie 2022, pentru

anunțarea intenției de elaborare a documentației de urbanism.

Memoriul și anunțul privind informarea au fost afișate,  conform Procesului-verbal  de

afișare  nr.  16664/18.04.2022,  la  sediul  și  pe  site-ul  Primăriei  Municipiului  Tulcea  –

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



www.primariatulcea.ro în secțiunea  Servicii publice – Urbanism – Anunțuri informare PUZ /

PUD, din data de 18 aprilie 2022.

Celor interesaţi  li  s-a  acordat  posibilitatea  de a  transmite,  în scris,  până pe data de

04.05.2022, obsevații și sugestii referitoare la intenția de elaborare a documentației P.U.Z., la

Registratura Primăriei Municipiului Tulcea sau on-line pe adresa contact@primariatulcea.ro.

Au fost înștiințați, prin adresa nr. 16841/18.04.2022, vecinii : societatea Geovas Comp

SRL, societatea Clima Service SRL, societatea Mobila SA și D.I.A.P. TULCEA. 

S-a depus petiția înregistrată cu nr. 18978/04.05.2022 – Societatea Raimet Prod SRL.

Dezbaterea publică a documentației de urbanism menţionată mai sus a fost convocată

prin invitația transmisă pe email în data de 10.05.2022 pentru data de 12 mai 2022, ora 15:45,

la sediul Primăriei Municipiului Tulcea, str. Păcii, nr. 20, în sala de şedinţă situată la etaj 1 –

Sala 07 Consilieri locali.

La dezbaterea publică s-au prezentat:

1. Colectiv Primăria Municipiului Tulcea : 

- Bibu Nicolae – administrator public

- Simionov Ioana - inspector

- Săgeată Mariana – inspector

2. Reprezentanți beneficiar : 

- Cristea Ioan– reprezentant proiectant general

- Drăgulin Dobre Cornelia - reprezentant proiectant general

- Pușcuță Florin

- Georgescu Victor reprezentant al societății Coral SRL

3.  Reprezentant public :

- Vâlcu Cosmin - reprezentant al societății  Raimet Prod SRL

- Vâlcu Stoian - reprezentant al societății  Raimet Prod SRL

Petenții,  prin reprezentanții  societății   Raimet Prod SRL, aduc la  cunoștință  că se

învecinează direct pe limitele de vest și nord cu amplasamentul care face obiectul prezentei

documentații de urbanism și desfășoară activitatea de producție – atelier tunătorie și utilaje.

Capacitatea de producție este închiriată firmei V-Met Foundry SRL.
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La dezbaterea  publică pentru care  s-a  întocmit  Procesul  verbal  de prezență cu nr.

20635/12.05.2022, parte a procedurii de informare a publicului, care a avut loc în perioada

18.04.2022-09.05.2022, a concluzionat că :

- în procesul de aprobare al documentației de urbanism se vor obține toate avizele legale;

- documentația ce se va elabora va ține cont de funcțiunile existente și de retragerile impuse

prin  Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor

de  igienă  şi  sănătate  publică  privind  mediul  de  viaţă  al  populaţiei,  cu  completările  și

modificările ulterioare;

- se vor  respecta prevederile Codului Civil și Regulamentul General  de Urbanism privind

distanța și lucrările propuse pentru edificarea construcțiilor;

-  respectarea  documentațiilor  de  urbanism  de  rang  superior  aprobate  –  Plan  Urbanistic

General – în prezent CUT conform P.U.G în vigoare este 2, cel propus prin documentația de

urbanism este 2,4;

- dezvoltarea coerentă a zonei;

- asigurare accese, locuri de parcare, spații verzi și infrastructură.

Beneficiarii  documentației  de  urbanism solicită  petenților  punerea  la  dispoziție  a

actului de proprietate și a extrasului de carte funciară pentru a se ține cont de cota indiviză a

amplasamentului deținut de societatea Raimet Prod SRL. 

Menționăm că beneficiarii documentației de urbanism doresc realizarea, pe mai multe

terenuri  cu  suprafața  totală  de  17.323  mp,  următoarelor:  locuințe  colective  cu  spații

comerciale și administrative la parter (regim de înălțime P+6), reabilitarea unei hale existente

și transformarea acesteia  îmtr-o clădire multifuncțională,  schimbarea funcțiunii celor două

clădiri care aparțin numitului Bumbac Gheorghe (din cabină poartă și locuință de servici în

locuire) și construirea de locuințe colective cu regim de înălțime P+4 pe terenul deținut de

numitul Pușcuță Florin. 

                                                                              

          p. Primarul Municipiului Tulcea,                                                       
        Nicolae-Florin Bibu, Administrator Public                             

Ing. Ancuța SIMILIU, Inspector

Redactat, Mariana SĂGEATĂ                                                              
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