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I.                    INTRODUCERE 
I.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI: 
DENUMIREA LUCRĂRII     : REGENERARE URBANA ZONA CASA DE CULTURA A   

SINDICATELOR, GRADINA DE VARA, PARCUL 
PERSONALITATILOR (FAZA I - PLAN URBANISTIC ZONAL; FAZA II 
- ELABORARE STUDIU DE  FEZABILITATE; FAZA III - OBTINEREA 
AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE) 

BENEFICIAR                      : PRIMARIA MUNICIPIULUI TULCEA 
INIȚIATOR                          : PRIMARIA MUNICIPIULUI TULCEA 
FAZA                                  : P.U.Z. 
SUBFAZA                           : INFORMAREA POPULAȚIEI 
PROIECTANT GENERAL  : IGLOO ASSOCIATED ARCHITECTS 
PROIECTANT URBANISM: VARIO ARHITECTURA CONSTRUCTII URBANISM  
SEF PROIECT                   : urb.dpl. Vlad OLTEANU 
 
I.2 ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE: 

 
Zona studiată se află în zona centrală a municipiului Tulcea, adiacent brațului Sfântul 

Gheorghe, fiind delimitată de Str. Lacul Ciupercă (vest), Str. Isaccei (sud), Str. Portului (nord) și insula 
de locuințe colective ce încep imediat înainte de Str. Gării (est).  

Conform Certificatului de urbanism nr. 703 din 06.10.2021, eliberat de Primaria Municipiului 
Tulcea, terenurile studiate se află în intravilanul localității.  

 
 

I.3 SITUAȚIA EXISTENTĂ: 
 
Suprafața zonei reglementate prin PUZ este de 69.134 mp, având folosința actuală teren + 

construcții și parc, compusă din parcele: terenuri din domeniul public al municipiului Tulcea, terenuri 
din domeniul public de interes județean, terenuri în domeniul privat al municipiului Tulcea, terenuri 
proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice, terenuri aferente locuințelor colective și terenuri 
libere dintre blocurile de locuit; 

Zona reglementată este identificat de numărele cadastrale 31931, 42321, 49337, 38822, 
39769, 49450, 32485, 32486, 49159 si 49312, 2357 si terenuri necadastrate. 

Suprafata propusa pentru studiu este de de 93.395 mp. 
 
Conform reglementărilor Documentației de urbanism nr. 1/1995, faza PUG, aprobată pri HCL 

Tulcea nr. 29/27.05.1996, faza RLU aprobată prin HCL nr. 19/25.02.1999 și HCL nr. 129/26/05.2011, 
zona reglementată are destinația: 

- Zona IS – zona pentru Instituții și servicii publice de interes general; 
- Zona P – zona de Parcuri, complexe sportive, recreere, turism, perdele de protecție;  
- Zona GC+TE – Zona de gospodărire comunală (și de cimitire) și pentru echipare tehnică 

edilitară; 
- Zona CCp – Circulația pietonală majoră și piețe civice; 

 
Din punct de vedere funcțional, în zonă predomină construcțiile și terenurile destinate zonelor 

de servicii și instituții publice cu regim de înălțime mic și mediu, locuirii  colective și de parcuri. 
Terenurile fac parte din zona de Memorie urbana a municipiului Tulcea – parte din zona centrală. 
Reperele funcționale din zona studiată sunt: 

- Casa de cultură a sindicatelor; 
- Gradina de vară; 
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- Parcul Personalităților; 
- Biblioteca Județeană Panait Cerna; 
- Faleza brațului Sfântul Gheorghe; 
- Autogara Tulcea; 
- Gara feroviara Tulcea; 
- Gara fluvială Tulcea; 
- Hotel Esplanada; 

 
Din punct de vedere al echipării tehnico-edilitare, terenurile sunt racordate la rețeaua de apă 

potabilă, canalizare, gaze naturale și energie electrică existente.  
 
 
 
 

II.              PREZENTAREA INVESTIȚIEI/ OPERAȚIUNII PROPUSE 
II.1 SITUAȚIA PROPUSĂ: 

 
Documentația prezentă are scopul de a stabili condițiile de construire pentru parcelele 

delimitate în zona reglementată și identificarea condițiilor de regenerare urbană pentru zona Casa de 
Cultură a Sindicatelor, Grădina de Vară, Parcul Personalităților. 

Soluția studiată face parte dintr-o viziune de ansamblu pentru zona de Nord a orașului Tulcea 
și are ca scop crearea unei rețele de noduri urbane și de a conecta orașul cu zona de faleză.  

Propunerea va implementa concluziile Studiului de Circulație – parte complementară a 
documentației de față, având denumirea STUDIU DE CIRCULATIE REGENERARE URBANĂ ZONA 
CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR, GRĂDINA DE VARĂ, PARCUL PERSONALITĂŢILOR. 

Propunerea va stabili soluții pentru disfuncționalitățile găsite în analiza situației existente, și 
anume: terenuri, clădiri sau construcții abandonate și aflate în stare avansată de degradare, spații 
destructurate folosite sub potențialul lor, căi de comunicație rutieră subdimensionate sau întrerupte.   

Se conturează 2 zone principale de intervenție, delimitate în planșa U03 Reglementări 
urbanistice: 

UTR 1 - subzona centrală cu clădiri cu puține niveluri (max 8m), unde predomină spațiile 
pietonale, spațiile verzi, dotările comerciale cu umrătoarele măsuri de regenerare: Crearea unei 
parcari semingropate, cu un numar mare de locuri, Refacerea trotuarului pe toata lungimea zonei de 
parcare, Amenajarea unei dale urbane de legatura cu faleza la nivelul digului Crearea de spatii 
comerciale de interes local si turistic deopotriva; 

UTR 2 - subzona centrală cu clădiri cu puține niveluri (max 8m), unde predomină spațiile 
pietonale, spațiile verzi, dotările culturale, cu umrătoarele măsuri de regenerare: Refacerea strazilor 
limitrofe conform normelor in vigoare, Crearea unei parcari semingropate, cu un numar mare de locuri, 
Amenajarea unei dale urbane, un spatiu public deschis si spatii construite de suport (braserie, 
cafenea, depozite etc); 

Zona de Parc al Personalităților va fi remodelată din punct de vedere planimetric pentru a 
asigura noi legături mai clare și directe cu faleza, autogara și blioteca. De asemenea regenerarea 
zonei de parc va cuprinde și plantarea masivă către străzile limitrofe pentru protejarea parcului și 
reorintarea spațiului către interior, refacearea moblierului urban- bănci, corpuri de iluminat, coșuri de 
gunoi, pavaje pietonale. 

Propunerea și studiul traseelor pietonale are ca scop inserarea unor noi piste ciclabile, 
introducerea mobilierului urban și iluminat ambiental în concordanță cu cele din parc, reorganizarea 
spațiului interstițial blocuri, păstrând parcarea și spațiul verde, precum și continuarea aleeilor din parc 
sau a traseelor pietonale existente până la zona de faleză. 

Toate aceste intervenții vor contribui la valorificarea elementelor definitorii pentru zona de Nord 
a Tulcei: Faleza Dunării, parcurile și spațiile verzi, Piața Civică. 
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II.2 INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI: 
 
UTR 1: 
POT max = 25% 
CUT max = 0.4 mp ADC/ mp teren 
H max      = 9m 
vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, în funcţie de tipul de functiune, dar nu mai puţin de: 
15% din suprafata terenului - spatii verzi la sol; 
15% din suprafata terenului spatii verzi sub forma de acoperisuri verzi sau jardiniere; 
Ambele conditii trebuiesc indeplinite.  
 
UTR 2: 
POT max = 20% 
CUT max = 0.25 mp ADC/ mp teren 
H max      = 7m 
vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, în funcţie de tipul de functiune, dar nu mai puţin de: 
25% din suprafata terenului - spatii verzi la sol; 
5% din suprafata terenului spatii verzi sub forma de acoperisuri verzi sau jardiniere; 
Ambele conditii trebuiesc indeplinite. 
 
 

BILANT TERITORIAL  

SIMBOL ZONA PROPUSA PENTRU 
REGLEMETARE PUZ 

EXISTENT PROPUS 
SUPRAFATA PROCENT  SUPRAFATA  PROCENT  

IS subzona de institutii si servicii 
publice de interes general (in 
exclusivitate/ preponderent) 

8,672 mp 12.54% 6,101 mp 8.82% 

ISsp constructii si amenajari sportive 7,202 mp 10.42% 7,202 mp 10.42% 
LI locuire colectiva cu cladiri de 

inaltime mare (>p+4) 
4,405 mp 6.37% 3,608 mp 5.22% 

P zona verde, parcuri, gradini de 
cartier, scuaruri 

25,633 mp 37.08% 23,980 mp 34.69% 

TE zona pentru echipare tehnico-
edilitara 

558 mp 0.81% 613 mp 0.89% 

UTR 1 subzona centrala cu cladiri cu 
putine niveluri (max 9m), unde 
predomina spatiile pietonale, 
spatiile verzi, dotarile comerciale 

- - 3,509 mp 5.08% 

UTR 2 subzona centrala cu cladiri cu 
putine niveluri (max 7m), unde 
predomina spatiile pietonale, 
spatiile verzi, dotarile culturale 

- - 2,846 mp 4.12% 

CCr cai de comunicatie rutiere 
(inclusiv platforme, parcari) 

20,765 mp 30.04% 15,740 mp 22.77% 

CCp zona pentru circulatie pietonala + 
velo 

1,899 mp 2.75% 5,535 mp 8.01% 

  TOTAL 69,134 mp 100.00% 69,134 mp 100.00% 
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EXCEPTII DE CALCUL PENTRU INDICATORII POT SI CUT, EXCLUSIV PENTRU UTR1 SI UTR2: 
In cazul in care se doreste realizarea unei parcari publice in subsol sau demisol, aceasta poate fi 
extinsa pana la 80% din suprafata parcelei. Parcarea publica nu va fi luata in calculul indicatorilor 
urbanistici (POT si CUT). 
 

II.3 CATEGORII DE COSTURI: 
 
Toate costurile generate de investiția propusă vor fi suportate de către beneficiar. Pentru 

realizarea obiectivelor din prezenta documentație se propune urmatoarea eșalonare în timp a 
lucrărilor. 

1. Aprobarea P.U.Z. si a Regulamentului Local de Urbanism de catre organismele si 
organele de drept – 6 luni; 

2. Se va obține în FAZA1 aprobarea prin H.C.L. mun. Tulcea a P.U.Z. – 1 luna; 
3. Se va obține în FAZA 2 Autorizația de construire pentru investițiile propuse - 6 luni; 
4. Se vor realiza procedurile privind circulația terenurilor – trecerea în domeniul public 

al mun. Tulcea a acelor terenuri identificate ca fiind necesare pentru realizarea 
obiectivelor – în diverse etape; 

5. Se vor moderniza circulatiile rutiere si pietonale conform Studiului de Circulație – 
parte complementară a documentației de față – în diverse etape; 

6. Se vor realiza branșamentele la rețelele edilitare din zonă pentru propunerile UTR 
1 și UTR 2 - 2 luni 

7. Se vor realiza investițiile aferente propunerilor UTR 1 și UTR 2 – 24 luni. 
 
Toate lucrările mai sus menționate se vor exectua în baza avizelor obținute și a proiectelor aprobate 
și vor avea ca timp de finalizare orientativ de aproximativ 40 luni. 
 

IV.                                                                 CONCLUZII: 
 
Investiția răspunde unor oportunități  și disfuncții morfo-funcționale rezultate din analiza 

situației existente, astfel: 
- Dezvoltarea unor zone cu un potențial foarte ridicat pentru oraș, care la momentul actual 

se prezintă ca spații reziduale, abandonate sau folosite impropriu. 
- Modernizarea circulațiilor rutiere și pietonale; 
- Legarea zonei centrale și a obiectivelor sale principale de Faleza brațului Sfântul 

Gheorghe prin trasee pietonale și velo;  
- Realizarea unor ample parcări publice îngropate sau semi-ingropate, cu deservire atât 

pentru funcțiunile noi propuse cât și pentru diversele activități din zona centrală;  
 
 
 
 
 

Intocmit, 
urb. dpl. Vlad OLTEANU 


