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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  

POSTEUCĂ VASILE 

cu domiciliul în județul Tulcea, localitatea Tulcea, strada Unirii, nr. 2, bl. B2, sc. B, et. 2, ap. 22, 

înregistrată la U.A.T. Municipiul Tulcea cu nr. 23302/30.05.2022; 

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

modificările și completările ulterioare, se emite: 

 

 

AVIZUL DE OPORTUNITATE 
Nr. 19 din 19.09.2022  

pentru elaborarea 
PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  

LOTIZARE TERENURI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE 
                                                     

generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Tulcea, T 20, P 291: 
- Lot 1 identificat prin cartea funciară nr. 37361 și număr cadastral 37361, teren în 

suprafață de 2.788,00 mp; 
- Lot 2 identificat prin cartea funciară nr. 37362 și număr cadastral 37362, teren în 

suprafață de 8.712,00 mp. 
 Terenul este în proprietatea privată a numitului Posteucă Vasile, regim juridic înscris în 
Certificatul de urbanism nr. 261 din 20.05.2022 emis de UAT – Municipiul Tulcea. 
cu respectarea următoarelor condiții: 

1.Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z; 
- la nord-vest: drum de exploatare și teren număr cadastral 5448; 

- la sud-vest: terenuri proprietăți private – numere cadastrale 37391, 51065; 

- la est: drum de exploatare; 

- la vest: teren  proprietate privată.  
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 Încadrare funcțională conform P.U.G.-ului aprobat prin H.C.L. nr. 29/27.05.1996 și faza 
RLU aprobată prin  H.C.L. nr. 19/25.02.1999 si H.CL. nr. 129/2011, amplasamentul studiat se 
găsește în intravilanul localității, în UTR 24, zona LM – zona rezidențială cu locuințe P, P+1, 
P+2 (până la 10 m), subzona funcțională LMu – cu clădiri de tip urban, LMu1 – exclusiv 
rezidențială (locuințe și funcțiuni complementare) – număr cadastral 37361 și zona P – zona de 
parcuri, complexe sportive, recreere, turismo, perdele de protecție, subzona funcțională Ppp – 
perdele de protecție și altele – număr cadastral 37362. 
- Aria de studiu este determinată conform planului anexat în aviz; 
- Documentatia de urbanism va fi întocmită la scara 1/1000 pe suport topografic în sistem 

Stereo ’70 actualizată pe baza măsurătorilor din teren, vizată OCPI; 
- Analiza situației existente pe zona de studiu se va realiza multicriterial și va cuprinde: 

încadrarea reglementărilor urbanistice aprobate, funcțiuni și regim tehnic construit, 
indicatori urbanistici, gradul de ocupare al construcțiilor, altimetrie, calitatea fondului 
construit; 

- Pentru Regulamentul Local aferent PUZ, pentru amplasament vor fi stabilite reglementări 
specifice detaliate (restricții si permisivități), indici și indicatori urbanistici (regim de 
aliniere, regim deînălțime, POT, CU, bilanț teritorial, etc) 
 

 2. Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți: 
 Funcțiunea propusă prin prezenta documentație de urbanism este LMu1 - locuințe și 
funcțiuni complementare pentru realizarea lotizării terenurilor cu numerele cadastrale 
37361 și 37362 în vederea construirii de locuințe unifamiliale.  
- Regulamentul local aferent PUZ va cuprinde și detalia reglementări referitoare la modul 

concret de utilizare a terenul, precum și de amplasare, dimensiuni și retrageri, limită 
edificabil cu proiecția consolelor, H min și H max, amenajărilor și plantațiilor, materiale și 
culori și ilustrare de temă privind realizarea volumelor construite (planșe ilustrare de temă 
– volumetrie, fronturi stradale desfășurate, fotomontaje, perspective la nivelul ochiului, 
prezentare 3D); 

- Configurația propunerii se va raporta la fondul construit existent și propus al zonei de 
studiu. 

Reglementarea funcțională se limitează la parcelele aflate în proprietatea inițiatorului, pentru 
care s-a obținut și prezentat Certificatul de urbanism. 
 

3. Indicatori urbanistici obligatorii : 
- P.O.T minim propus 15,00%; maxim propus:  35,00 %; 
- C.U.T. minim propus 0,15; maxim propus: 1; 
- Valorile H și RH max se vor defini în faza de elaborare PUZ; 
- Retragerile față de limitele de proprietate vor fi stabilite astfel încât să fie asigurat 

confortul urban pentru funcțiunea propusă având în vedere caracterul zonei și investițiile 
propuse a se realiza în vecinătatea terenului reglementat; 

- Conformarea volumelor, retragerile față de limitele de proprietate și înălțimea maximă, în 
cazul în care se propun distanțe față de limitele de proprietate mai mici decât cel puțin 



 

 

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. Certificat: 203039/A/0001/UK/RO 

Page | 3 

jumătate din înălțimea clădirii măsurată de la cornișă, vor fi definitivate printr-un studiu 
de însorire; 

- S va regândi soluția spațială a lotizării cu respectarea prevederilor art. 30, alin (2), lit c din 
H.G. nr. 525/1996 ”adâncimea mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei”, 
evidențiindu-se drumurile existente și rezolvarea circulației până la terenurile 
reglementate (profilul străzilor propuse pentru a creea legătura cu strada Isaccei, trotuare, 
etc), astfel încît edificabilul să permită construirea și accesul pe lot.   
 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților: 
- Reglementarea circulațiilor, a acceselor și a echipării edilitare se va argumenta în mod 
obligatoriu pe baza studiilor de fundamentare: Studiu de circulație și Studiu rețele edilitare, ale 
căror arie de studiu se va delimita astfel încât să fie cuprinse suprafețele afectate și elementele 
de rețele majore municipale sau județene existente în zonă precum și cele propuse prin PUG 
(dacă sunt prevăzute), integrând prevederile documentațiilor de urbanism incidente aprobate 
anterior și a lucrărilor publice autorizate sau în curs de execuție, după caz;  
- Asigurarea suprafețelor de teren necesare rezolvării corespunzătoare a circulațiilor auto și 
pietonale, a acceselor și echipării cu rețele tehnico-edilitare se va face prin grija proprietarului/ 
dezvoltatorului și constituie condiție de avizare PUZ; 
- Vor fi prevăzute spații verzi și plantate în interiorul loturilor de minim 30%; 
- Se vor asigura accese, circulațiile și necesarul de locuri de parcare și garare corespunzătoare 
funcțiunilor propuse; 
- Se recomandă amenajarea platformelor destinate parcării autovehiculelor în interiorul unor 
alveole plantate, amplasate în afara traseelor pietonale; 
- Se va reglementa întreg drumul de acces până la terenul care a generat Planul Urbanistic 
Zonal, având profilul stradal conform normativelor în vigoare, cu acordul proprietarilor 
afectați. 
 Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor cădea în sarcina 
investitorului/inițiatorului P.U.Z. (realizarea corpurilor de drum și extinderea rețelelor 
utilitare). După realizare, acestea vor fi cedate domeniului public. 
 
 5. Capacitățile de transport admise în raport cu funcțiunile propuse și cu 
încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiții 
 -  se vor stabili pe baza Studiului de Circulatie. 
 
 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 gaze; 
- Aviz Serviciul de Gospodărire a Apelor Tulcea; 
- Aviz Ministerul Agriculturii; 
- Aviz/ punct de vedere sănătatea populației; 
- Acord D.I.A.P.; 
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- Aviz Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea; 
- Aviz Consiliul Județean Tulcea; 
- Studiu geotehnic; 
- Studiu însorire; 
- Aviz Poliția Rutieră; 
- Studiu de circulații și accese ansamblu; 
- Acordul proprietarilor/ administratorilor afectați de realizarea accesului; 
- Studiu topografic recepționat O.C.P.I., cotat și în care să fie menționați vecinii 
actuali, cu delimitarea clară a terenului proprietate; 
- Punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția 
mediului; 
- Extras de carte funciară pentru informare la zi; Plan cadastral actualizat la zi; 

 - Taxa C.T.A.T.U. -  ; Taxa R.U.R.; 
Documentația se va realiza conform procedurii, aprobate la nivelul Primăriei 

Tulcea, pentru întocmirea documentațiilor de urbanism la faza obținere Aviz arhitect șef 
– link cu extras din procedură https://www.primariatulcea.ro/instructiuni/ . 
 
 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. 261 din 20.05.2022 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 
Dr. Arh.  Andreea-Catrinel MATACHE 

 

 

 

 
 

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 adresate de  

U.A.T. MUNICIPIUL TULCEA 

cu domiciliul în județul Tulcea, localitatea Tulcea, strada Păcii, nr.20, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, înregistrată 

la U.A.T. Municipiul Tulcea cu nr. 22965/26.05.2022; 

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

modificările și completările ulterioare, se emite: 

 

 

AVIZUL DE OPORTUNITATE 
Nr. 20 din 19.09.2022  

pentru elaborarea 
PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  

CONSTRUIRE CENTRU PENTRU ÎNGRIJIREA PERSOANELOR 
VÂRSTNICE (FAZA I – PLAN URBANISTIC ZONAL; FAZA II – 

ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE; FAZA III – OBȚINEREA 
AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE) 

                                                     

generat de imobilul intravilanul municipiului Tulcea, pe strada Viitorului, F.N. și identificat 
prin cartea funciară nr. 32477 și numărul cadastral 32477, teren în suprafață de 3.316,00 mp 
din măsurătoriși Act Administrativ nr. 158/28.06.2010.  Terenul este în domeniul privat al 
Municipiului Tulcea, regim juridic înscris în Certificatul de urbanism nr. 711 din 06.10.2021 
emis de UAT – Municipiul Tulcea. 
cu respectarea următoarelor condiții: 

1.Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z; 
- la nord: terenuri neproductive cu categoria funcțională I – zonă de unități industriale de 
depozitare și transport; 

- la sud: teren din domeniul privat de interes local – stradă propusă; 
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- la est: terenuri din domeniul public de interes local – strada neasfaltată; 

- la vest: teren  din domeniul privat al municipiului Tulcea – NC 32461 categorie funcțională I.  

 Încadrare funcțională conform P.U.G.-ului aprobat prin H.C.L. nr. 29/27.05.1996 și faza 
RLU aprobată prin  H.C.L. nr. 19/25.02.1999 si H.CL. nr. 129/2011, amplasamentul studiat se 
găsește în intravilanul localității, în UTR 24, zona I – unități industriale, depozitare și 
transport, subzona industrială vest. 
- Aria de studiu este determinată conform planului anexat în aviz; 
- Documentatia de urbanism va fi întocmită la scara 1/1000 pe suport topografic în sistem 

Stereo ’70 actualizată pe baza măsurătorilor din teren, vizată OCPI; 
- Analiza situației existente pe zona de studiu se va realiza multicriterial și va cuprinde: 

încadrarea reglementărilor urbanistice aprobate, funcțiuni și regim tehnic construit, 
indicatori urbanistici, gradul de ocupare al construcțiilor, altimetrie, calitatea fondului 
construit; 

- Pentru Regulamentul Local aferent PUZ, pentru amplasament vor fi stabilite reglementări 
specifice detaliate (restricții si permisivități), indici și indicatori urbanistici (regim de 
aliniere, regim deînălțime, POT, CU, bilanț teritorial, etc) 
 

 2. Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți: 
 Funcțiunea propusă prin prezenta documentație de urbanism este Zonă mixtă 
pentru realizarea unui CENTRU PENTRU ÎNGRIJIREA PERSOANELOR 
VÂRSTNICE 
- Regulamentul local aferent PUZ va cuprinde și detalia reglementări referitoare la modul 

concret de utilizare a terenul, precum și de amplasare, dimensiuni și retrageri, limită 
edificabil cu proiecția consolelor, H min și H max, amenajărilor și plantațiilor, materiale și 
culori și ilustrare de temă privind realizarea volumelor construite (planșe ilustrare de temă 
– volumetrie, fronturi stradale desfășurate, fotomontaje, perspective la nivelul ochiului, 
prezentare 3D); 

- Configurația propunerii se va raporta la fondul construit existent și propus al zonei de 
studiu. 

Reglementarea funcțională se limitează la parcelele aflate în proprietatea inițiatorului, pentru 
care s-a obținut și prezentat Certificatul de urbanism. 
 

3. Indicatori urbanistici obligatorii : 
- P.O.T maxim propus:  30,00 %; 
- C.U.T. maxim propus: 0,9 
- Valorile H și RH max se vor defini în faza de elaborare PUZ; 
- Retragerile față de limitele de proprietate vor fi stabilite astfel încât să fie asigurat 

confortul urban pentru funcțiunea propusă având în vedere caracterul zonei și investițiile 
propuse a se realiza în vecinătatea terenului reglementat; 

- Conformarea volumelor, retragerile față de limitele de proprietate și înălțimea maximă, în 
cazul în care se propun distanțe față de limitele de proprietate mai mici decât cel puțin 
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jumătate din înălțimea clădirii măsurată de la cornișă, vor fi definitivate printr-un studiu 
de însorire. 
 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților: 
- Reglementarea circulațiilor, a acceselor și a echipării edilitare se va argumenta în mod 
obligatoriu pe baza studiilor de fundamentare: Studiu de circulație și Studiu rețele edilitare, ale 
căror arie de studiu se va delimita astfel încât să fie cuprinse suprafețele afectate și elementele 
de rețele majore municipale sau județene existente în zonă precum și cele propuse prin PUG 
(dacă sunt prevăzute), integrând prevederile documentațiilor de urbanism incidente aprobate 
anterior și a lucrărilor publice autorizate sau în curs de execuție, după caz;  
- Se va obține în prealabil avizul deținătorului conductei subterane, pentru stabilirea 
amplasării construcțiilor propuse în funcție de restricțiile impuse de aceasta; 
- Asigurarea suprafețelor de teren necesare rezolvării corespunzătoare a circulațiilor auto și 
pietonale, a acceselor și echipării cu rețele tehnico-edilitare se va face prin grija proprietarului/ 
dezvoltatorului și constituie condiție de avizare PUZ; 
- Vor fi prevăzute spații verzi și plantate în interiorul incintei, după cum urmează: 

 aliniamente simple sau duble, cu rol de protecție; 
 parc organizat cu o suprafața de 10-15 mp/bolnav. 

- Se vor asigura accese, circulațiile și necesarul de locuri de parcare și garare corespunzătoare 
funcțiunilor propuse; 
- Se recomandă amenajarea platformelor destinate parcării autovehiculelor în interiorul unor 
alveole plantate, amplasate în afara traseelor pietonale; 
 
 5. Capacitățile de transport admise în raport cu funcțiunile propuse și cu 
încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiții 
 -  se vor stabili pe baza Studiului de Circulatie. 
 
 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 gaze; 
- Aviz ISU Tulcea; 
- Aviz/ punct de vedere sănătatea populației; 
- Acord D.I.A.P.; 
- Aviz Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea; 
- Studiu geotehnic; 
- Studiu însorire; 
- Studiu de circulație vizat de Poliția Rutieră; 
- Studiu topografic recepționat O.C.P.I., cotat și în care să fie menționați vecinii 
actuali, cu delimitarea clară a terenului proprietate; 
- Punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția 
mediului; 
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- Extras de carte funciară pentru informare la zi; Plan cadastral actualizat la zi; 
 - Taxa C.T.A.T.U. -  ; Taxa R.U.R.; 

Documentația se va realiza conform procedurii, aprobate la nivelul Primăriei 
Tulcea, pentru întocmirea documentațiilor de urbanism la faza obținere Aviz arhitect șef 
– link cu extras din procedură https://www.primariatulcea.ro/instructiuni/ . 
 
 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. 711 din 06.10.2021 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 
Dr. Arh.  Andreea-Catrinel MATACHE 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 adresate de  

U.A.T. MUNICIPIUL TULCEA 

cu domiciliul în județul Tulcea, localitatea Tulcea, strada Păcii, nr.20, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, înregistrată 

la U.A.T. Municipiul Tulcea cu nr. 25238/09.06.2022; 

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

modificările și completările ulterioare, se emite: 

 

 

AVIZUL DE OPORTUNITATE 
Nr. 21 din 23.09.2022  

pentru elaborarea 
PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  

REGENERARE URBANĂ ZONA CASA DE CULTURĂ A 
SINDICATELOR, GRĂDINA DE VARĂ, PARCUL PERSONALITĂȚILOR  

(FAZA I – PLAN URBANISTIC ZONAL; FAZA II – ELABORARE STUDIU DE 
FEZABILITATE; FAZA III – OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE 

CONSTRUIRE) 
                                                     

generat de imobilele situate în intravilanul municipiului Tulcea, pe strada Isaccei – zona Casa 

de Cultură a Sindicatelor. Grădina de Vară, Parcul Personalităților.  Imobilele sunt în domeniul 

public al Municipiului Tulcea, situate în zonă construită protejată – zonă de memorie urbană, 

regim juridic înscris în Certificatul de urbanism nr. 703 din 06.10.2021 emis de UAT – 

Municipiul Tulcea. 

cu respectarea următoarelor condiții: 

1.Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z; 
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- la nord: teren din domeniul public de interes local – strada Portului; 

- la sud: teren din domeniul public de interes local – strada Isaccei; 

- la est: proprietăți private – locuințe colective; 

- la vest: teren  din domeniul public de interes local – strada Lacul Ciuperca.  

 Încadrare funcțională conform P.U.G.-ului aprobat prin H.C.L. nr. 29/27.05.1996 și faza 

RLU aprobată prin  H.C.L. nr. 19/25.02.1999 si H.CL. nr. 129/2011, amplasamentul studiat se 

găsește în intravilanul localității, în UTR 1: 

- zona IS – zona pentru instituții și servicii publice de interés general – subzona ISct – 

construcții de cultura; 

- zona P – zona de parcuri . 

- Aria de studiu este determinată conform planului anexat în aviz; 

- Documentatia de urbanism va fi întocmită la scara 1/1000 pe suport topografic în sistem 

Stereo ’70 actualizată pe baza măsurătorilor din teren, vizată OCPI; 

- Analiza situației existente pe zona de studiu se va realiza multicriterial și va cuprinde: 

încadrarea reglementărilor urbanistice aprobate, funcțiuni și regim tehnic construit, 

indicatori urbanistici, gradul de ocupare al construcțiilor, altimetrie, calitatea fondului 

construit; 

- Pentru Regulamentul Local aferent PUZ, pentru amplasament vor fi stabilite reglementări 

specifice detaliate (restricții si permisivități), indici și indicatori urbanistici (regim de 

aliniere, regim deînălțime, POT, CUT, bilanț teritorial, etc); 

 2. Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți: 

 Funcțiunile propuse pentru cele două zone prin documentația de urbanism ”Regenerare 

urbană zona Casa de Cultură a Sindicatelor, Grădina de Vară, Parcul Personalităților” sunt: 

- pentru numărul cadastral 49312 – subzonă centrală cu clădiri cu puține niveluri (maxim 8 

m), unde predomină spațiile pietonale, spațiile verzi, dotările comerciale; 

- pentru numărul cadastral 49159 – subzone centrală cu puține niveluri (maxim 8 m), unde 

predomină spațiile pietonale, spațiile verzi, dotările culturale; 

- pentru zona aferentă Parcului Personalităților se menține funcțiunea de parc. 

- Regulamentul local aferent PUZ va cuprinde și detalia reglementări referitoare la modul 

concret de utilizare a terenul, precum și de amplasare, dimensiuni și retrageri, limită 

edificabil cu proiecția consolelor, H min și H max, amenajărilor și plantațiilor, materiale și 

culori și ilustrare de temă privind realizarea volumelor construite (planșe ilustrare de temă 
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– volumetrie, fronturi stradale desfășurate, fotomontaje, perspective la nivelul ochiului, 

prezentare 3D); 

- Zonele denumite generic UTR 1 și UTR 2 vor fi denumite în mod distinct, întrucât 

unitățile teritoriale de referință se stabilesc și se reglementează prin Plan Urbanistic 

General; 

- Se va marca zona edificabilă cu prezentarea indicatorilor urbanistici; 

- Se vor menționa numărul locurilor de parcare create pentru fiecare zonă și se va prezenta 

relaționarea cu vecinătățile directe – Casa de Cultură a Sindicatelor, Sala Sporturilor, 

faleza; 

- Se va studia: amplasamentul potrivit pentru amplasarea ansamblului de for public – 

fântâna micro parc Casa Sindicatelor realizată de sculptorul Ion Jalea în spațiul terenului 

cu numărul cadastral 49312 și păstrarea în proporție cât mai mare a elementelor definitorii 

ale Grădinii de Vară, precum și a funcțiunii inițiale; 

- Nivelul de înălțime nu va depăși nivelul maxim al digului; 

- Procentul minim de spațiu verde plantat în sol (parcare zona Casa de Cultură a 

Sindicatelor și zona Grădina de Vară) va fi 20%; 

- Configurația propunerii se va raporta la fondul construit existent și propus al zonei de 

studiu. 

Reglementarea funcțională se limitează la parcelele aflate în proprietatea inițiatorului, pentru 

care s-a obținut și prezentat Certificatul de urbanism. 

3. Indicatori urbanistici obligatorii : 

Zona aferentă numărului cadastral 49312 : 

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

- C.U.T. maxim propus: 0,4 

Zona aferentă numărului cadastral 49159 : 

- P.O.T maxim propus:  20,00 %; 

- C.U.T. maxim propus: 0,25 

- Valorile H și RH max se vor defini în faza de elaborare PUZ; 

- Retragerile față de limitele de proprietate vor fi stabilite astfel încât să fie asigurat 

confortul urban pentru funcțiunile propuse având în vedere caracterul zonei și investițiile 

propuse a se realiza în vecinătatea terenului reglementat; 

- Conformarea volumelor, retragerile față de limitele de proprietate și înălțimea maximă, în 

cazul în care se propun distanțe față de limitele de proprietate mai mici decât cel puțin 
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jumătate din înălțimea clădirii măsurată de la cornișă, vor fi definitivate printr-un studiu 

de însorire. 

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

- Reglementarea circulațiilor, a acceselor și a echipării edilitare se va argumenta în mod 

obligatoriu pe baza studiilor de fundamentare: Studiu de circulație și Studiu rețele edilitare, ale 

căror arie de studiu se va delimita astfel încât să fie cuprinse suprafețele afectate și elementele 

de rețele majore municipale sau județene existente în zonă precum și cele propuse prin PUG 

(dacă sunt prevăzute), integrând prevederile documentațiilor de urbanism incidente aprobate 

anterior și a lucrărilor publice autorizate sau în curs de execuție, după caz;  

- Asigurarea suprafețelor de teren necesare rezolvării corespunzătoare a circulațiilor auto și 

pietonale, a acceselor și echipării cu rețele tehnico-edilitare se va face prin grija proprietarului/ 

dezvoltatorului și constituie condiție de avizare PUZ; 

- Vor fi prevăzute spații verzi și plantate în interiorul incintei, conform reglementărilor 

legislative în vigoare; 

- Se vor asigura accese, circulațiile și necesarul de locuri de parcare și garare corespunzătoare 

funcțiunilor propuse; 

- Se recomandă amenajarea parcajelor în subteran, nu semiîngropate. 

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

încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiții 

 -  se vor stabili pe baza Studiului de Circulație. 

 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 energie termică; 

- Aviz deținător al rețelei de telefonie; 

- Aviz alimentare cu gaze; 

- Aviz Administrația Națională Apele Române; 

- Acord D.I.A.P.; 

- Aviz Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea; 

- Aviz Comisia Națională a Monumentelor de For Public de pe lângă Ministerul 

Culturii; 

- Studiu geotehnic; 
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- Studiu de circulație vizat de Poliția Rutieră; 

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

actuali, cu delimitarea clară a terenului proprietate; 

- Punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția 

mediului; 

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

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

Documentația se va realiza conform procedurii, aprobate la nivelul Primăriei 

Tulcea, pentru întocmirea documentațiilor de urbanism la faza obținere Aviz arhitect șef 

– link cu extras din procedură https://www.primariatulcea.ro/instructiuni/ . 

 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. 703 din 06.10.2021 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 
Dr. Arh.  Andreea-Catrinel MATACHE 

 

 

 

 
 

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 adresate de  

CIOBANU CHIRIAC 

cu domiciliul în județul Tulcea, localitatea Tulcea, strada Gării, nr.40, bl.20, sc.A, ap.20, înregistrată 

la U.A.T. Municipiul Tulcea cu nr. 28630/29.06.2022; 

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

modificările și completările ulterioare, se emite: 

 

 

AVIZUL DE OPORTUNITATE 
Nr. 22 din 23.09.2022 

pentru elaborarea 
PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  

CONSTRUIRE UNITATE DE CAZARE DE SCURTĂ DURATĂ 
                                                     

generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Tulcea, pe strada Carpați, nr. 5A și 
strada Mihai Eminescu, nr. 15 și identificat prin cărțile funciare nr. 45504, 36909 și numerele 
cadastrale 45504, 36909, teren în suprafață totală de 260,00 mp conform acte și 268,00 mp 
conform măsurători topo-cadastrale.  Terenul este în proprietatea privată a numiților Ciobanu 
Chiriac și Ciobanu Maria, regim juridic înscris în Certificatul de urbanism nr. 763 din 
08.12.2021 emis de UAT – Municipiul Tulcea. 
cu respectarea următoarelor condiții: 

1.Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z; 
- la nord: terenuri din domeniul public de interes local – strada Mihai Eminescu; 

- la sud: teren proprietate privată – număr cadastral 5504; 

- la est: teren proprietate privată – număr cadastral 2348; 

- la vest: teren  din domeniul public de interes local – strada Carpați.  
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 Încadrare funcțională conform P.U.G.-ului aprobat prin H.C.L. nr. 29/27.05.1996 și faza 
RLU aprobată prin  H.C.L. nr. 19/25.02.1999 si H.CL. nr. 129/2011, amplasamentul studiat se 
găsește în intravilanul localității, în UTR 7, zona LM – zona rezidențială cu locuințe P, P+1, 
P+2 (până la 10,00 m), subzona LMu2 – cu clădiri de tip urban – predominant rezidențială. 
- Aria de studiu este determinată conform planului anexat în aviz; 
- Documentatia de urbanism va fi întocmită la scara 1/1000 pe suport topografic în sistem 

Stereo ’70 actualizată pe baza măsurătorilor din teren, vizată OCPI; 
- Analiza situației existente pe zona de studiu se va realiza multicriterial și va cuprinde: 

încadrarea reglementărilor urbanistice aprobate, funcțiuni și regim tehnic construit, 
indicatori urbanistici, gradul de ocupare al construcțiilor, altimetrie, calitatea fondului 
construit; 

- Pentru Regulamentul Local aferent PUZ, pentru amplasament vor fi stabilite reglementări 
specifice detaliate (restricții si permisivități), indici și indicatori urbanistici (regim de 
aliniere, regim deînălțime, POT, CU, bilanț teritorial, etc) 
 

 2. Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți: 
 Funcțiunea propusă prin prezenta documentație de urbanism este de zonă ISM – 
zonă servicii mixte: turism, comerț, servicii, birouri, spații administrative, mici 
depozitări, anexe, funcțiuni complementare pentru realizarea unei unități de cazare de 
scurtă durată. 
- Regulamentul local aferent PUZ va cuprinde și detalia reglementări referitoare la modul 

concret de utilizare a terenul, precum și de amplasare, dimensiuni și retrageri, limită 
edificabil cu proiecția consolelor, H min și H max, amenajărilor și plantațiilor, materiale și 
culori și ilustrare de temă privind realizarea volumelor construite (planșe ilustrare de temă 
– volumetrie, fronturi stradale desfășurate, fotomontaje, perspective la nivelul ochiului, 
prezentare 3D); 

- Configurația propunerii se va raporta la fondul construit existent și propus al zonei de 
studiu. 

Reglementarea funcțională se limitează la parcelele aflate în proprietatea inițiatorului, pentru 
care s-a obținut și prezentat Certificatul de urbanism. 
 

3. Indicatori urbanistici obligatorii : 
- P.O.T. minim propus 45%,  maxim propus:  50,00 %; 
- C.U.T. minim propus 1,35, maxim propus: 1,5; 
- Valorile H și RH max se vor defini în faza de elaborare PUZ; 
- Retragerile față de limitele de proprietate vor fi stabilite astfel încât să fie asigurat 

confortul urban pentru funcțiunea propusă având în vedere caracterul zonei și investițiile 
propuse a se realiza în vecinătatea terenului reglementat; 

- Conformarea volumelor, retragerile față de limitele de proprietate și înălțimea maximă, în 
cazul în care se propun distanțe față de limitele de proprietate mai mici decât cel puțin 
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jumătate din înălțimea clădirii măsurată de la cornișă, vor fi definitivate printr-un studiu 
de însorire. 
 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților: 
- Reglementarea circulațiilor, a acceselor și a echipării edilitare se va argumenta în mod 
obligatoriu pe baza studiilor de fundamentare: Studiu de circulație și Studiu rețele edilitare, ale 
căror arie de studiu se va delimita astfel încât să fie cuprinse suprafețele afectate și elementele 
de rețele majore municipale sau județene existente în zonă precum și cele propuse prin PUG 
(dacă sunt prevăzute), integrând prevederile documentațiilor de urbanism incidente aprobate 
anterior și a lucrărilor publice autorizate sau în curs de execuție, după caz;  
- Asigurarea suprafețelor de teren necesare rezolvării corespunzătoare a circulațiilor auto și 
pietonale, a acceselor și echipării cu rețele tehnico-edilitare se va face prin grija proprietarului/ 
dezvoltatorului și constituie condiție de avizare PUZ; 
- Procentul minim de spațiu verde plantat în sol va fi 20%; 
- Se vor asigura accese, circulațiile și necesarul de locuri de parcare și garare corespunzătoare 
funcțiunilor propuse; 
- Se recomandă rezolvarea parcărilor la nivel subteran sau în alt mod, cu acces pe parcelă unic. 
 
 5. Capacitățile de transport admise în raport cu funcțiunile propuse și cu 
încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiții 
 -  se vor stabili pe baza Studiului de Circulatie. 
 
 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 gaze; 
- Acord D.I.A.P.; 
- Aviz Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea; 
- Studiu geotehnic; 
- Studiu însorire; 
- Studiu de circulație vizat de Poliția Rutieră; 
- Studiu topografic recepționat O.C.P.I., cotat și în care să fie menționați vecinii 
actuali, cu delimitarea clară a terenului proprietate; 
- Punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția 
mediului; 
- 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.; 
Documentația se va realiza conform procedurii, aprobate la nivelul Primăriei 

Tulcea, pentru întocmirea documentațiilor de urbanism la faza obținere Aviz arhitect șef 
– link cu extras din procedură https://www.primariatulcea.ro/instructiuni/ . 
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 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. 763 din 08.12.2021 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 
Dr. Arh.  Andreea-Catrinel MATACHE 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 adresate de  

SOCIETATEA PHOTON MASTER ENERGY S.R.L. 

cu domiciliul în județul Buzău, localitatea Buzău, cartier Orizont, strada Nicu Constantinescu, nr. 

89, bl.-, sc.-, ap.-, înregistrată la U.A.T. Municipiul Tulcea cu nr. 31985/19.07.2022; 

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

modificările și completările ulterioare, se emite: 

 

 

AVIZUL DE OPORTUNITATE 
Nr. 23 din 23.09.2022 

pentru elaborarea 
PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  

CONSTRUIRE FERMĂ FOTOVOLTAICĂ DE 7 MW, 
ÎMPREJMUIRE ȘI CONSTRUCȚII ANEXE 

                                                     

generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Tulcea, T 48, 49, P 890, 892, 895 și 
identificat prin cărțile funciare nr. 50155, 50157, 50160 și numerele cadastrale 50155, 50157, 
50160, teren în suprafață totală de 86.500,00 mp conform acte și 268,00 mp conform 
măsurători topo-cadastrale.  Terenul este în proprietatea privată a subscrisei PHOTON 
MASTER ENERGY S.R.L., regim juridic înscris în Certificatul de urbanism nr. 400 din 
09.06.2022 emis de UAT – Municipiul Tulcea. 
cu respectarea următoarelor condiții: 

1.Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z; 
- la nord și nord-vest: drum de exploatare și teren proprietate privată – număr cadastral 50159; 

- la sud: drum de exploatare și teren agricol proprietate privată – număr cadastral 50154; 

- la est: drum exploatare  – număr cadastral 51102; 
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- la vest: drum de exploatare și terenuri agricole proprietate privată – numere cadastrale 50246, 
50244.  

 Încadrare funcțională conform P.U.G.-ului aprobat prin H.C.L. nr. 29/27.05.1996 și faza 
RLU aprobată prin  H.C.L. nr. 19/25.02.1999 si H.CL. nr. 129/2011, amplasamentul studiat se 
găsește în intravilanul localității, în UTR 31, zona TAG – zona terenuri agrícola; destinația 
zonei conform P.U.Z. ”Amenajare și construire parc panouri fotovoltaice cu putere 4 MW”, 
aprobat prin H.C.L. nr. 23/30.01.2014, imobilul se află în zona de echipare tehnico-edilitară 
(având în vedere că pentru amplasamentul care face obiectul documentației de urbanism 
anterior amintite un s-a emis nici o autorizație de construire și art. 2 al H.C.L. nr. 
23/30.01.2014 menționează că documentația P.U.Z. este valabilă 5 ani din momentul aducerii 
la cunoștință a hotărârii ). 
- Aria de studiu este determinată conform planului anexat în aviz; 
- Documentatia de urbanism va fi întocmită la scara 1/1000 pe suport topografic în sistem 

Stereo ’70 actualizată pe baza măsurătorilor din teren, vizată OCPI; 
- Analiza situației existente pe zona de studiu se va realiza multicriterial și va cuprinde: 

încadrarea reglementărilor urbanistice aprobate, funcțiuni și regim tehnic construit, 
indicatori urbanistici, gradul de ocupare al construcțiilor, altimetrie, calitatea fondului 
construit; 

- Pentru Regulamentul Local aferent PUZ, pentru amplasament vor fi stabilite reglementări 
specifice detaliate (restricții si permisivități), indici și indicatori urbanistici (regim de 
aliniere, regim de înălțime, POT, CUT, bilanț teritorial, etc) 
 

 2. Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți: 
 Funcțiunea propusă prin prezenta documentație de urbanism este de zonă ISM – 
zonă servicii mixte: turism, comerț, servicii, birouri, spații administrative, mici 
depozitări, anexe, funcțiuni complementare pentru realizarea unei unități de cazare de 
scurtă durată. 
- Regulamentul local aferent PUZ va cuprinde și detalia reglementări referitoare la modul 

concret de utilizare a terenul, precum și de amplasare, dimensiuni și retrageri, limită 
edificabil cu proiecția consolelor, H min și H max, amenajărilor și plantațiilor, materiale și 
culori și ilustrare de temă privind realizarea volumelor construite (planșe ilustrare de temă 
– volumetrie, fronturi stradale desfășurate, fotomontaje, perspective la nivelul ochiului, 
prezentare 3D); 

- Configurația propunerii se va raporta la fondul construit existent și propus al zonei de 
studiu. 

Reglementarea funcțională se limitează la parcelele aflate în proprietatea inițiatorului, pentru 
care s-a obținut și prezentat Certificatul de urbanism. 
 

3. Indicatori urbanistici obligatorii : 
- P.O.T. minim propus 0.3%,  maxim propus:  1,00 %; 
- C.U.T. minim propus 0,003, maxim propus: 0,01; 
- Valorile H și RH max se vor defini în faza de elaborare PUZ; 
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- Retragerile față de limitele de proprietate vor fi stabilite prin elaborarea documentației de 
urbanism P.U.Z.; 

- Conformarea volumelor, retragerile față de limitele de proprietate și înălțimea maximă, în 
cazul în care se propun distanțe față de limitele de proprietate mai mici decât cel puțin 
jumătate din înălțimea clădirii măsurată de la cornișă, vor fi definitivate printr-un studiu 
de însorire. 
 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților: 
- Reglementarea circulațiilor, a acceselor și a echipării edilitare se va argumenta în mod 
obligatoriu pe baza studiilor de fundamentare: Studiu de circulație și Studiu rețele edilitare, ale 
căror arie de studiu se va delimita astfel încât să fie cuprinse suprafețele afectate și elementele 
de rețele majore municipale sau județene existente în zonă precum și cele propuse prin PUG 
(dacă sunt prevăzute), integrând prevederile documentațiilor de urbanism incidente aprobate 
anterior și a lucrărilor publice autorizate sau în curs de execuție, după caz;  
- Asigurarea suprafețelor de teren necesare rezolvării corespunzătoare a circulațiilor auto și 
pietonale, a acceselor și echipării cu rețele tehnico-edilitare se va face prin grija proprietarului/ 
dezvoltatorului și constituie condiție de avizare PUZ; 
- Procentul minim de spațiu verde plantat în sol va fi 50%; 
- Se vor asigura accese, circulațiile și necesarul de locuri de parcare și garare corespunzătoare 
funcțiunilor propuse; 
- Se recomandă rezolvarea parcărilor la nivel subteran sau în alt mod, cu acces pe parcelă unic. 
 
 5. Capacitățile de transport admise în raport cu funcțiunile propuse și cu 
încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiții 
 -  se vor stabili pe baza Studiului de Circulatie. 
 
 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru 
P.U.Z.: 
 - Aviz alimentare cu energie electrică; 
 - Aviz Transelectrica S.A. 

- Acord proprietar drumuri de exploatare; 
- Aviz Autoritatea Aeronautică Română; 
- Aviz/acord Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei; 
- Studiu topografic recepționat O.C.P.I., cotat și în care să fie menționați vecinii 
actuali, cu delimitarea clară a terenului proprietate; 
- Studiu geotehnic; 
- Punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția 
mediului; 
- 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.; 
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Documentația se va realiza conform procedurii, aprobate la nivelul Primăriei 
Tulcea, pentru întocmirea documentațiilor de urbanism la faza obținere Aviz arhitect șef 
– link cu extras din procedură https://www.primariatulcea.ro/instructiuni/ . 
 
 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. 400 din 09.06.2022 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 
Dr. Arh.  Andreea-Catrinel MATACHE 

 

 

 

 

 

 

 
 

SECRETARIAT CTATU 
Mariana SĂGEATĂ 


