
Legislatie in domeniu: 
 
Legislaţia primară: 

 
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a 
documentațiilor de urbanism; 
- Ordinul nr. 13N din 10.03.1999 privind aprobarea reglementării tehnice - Ghid privind 
metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic general - Indicativ GP-038-
1999 
- Ordinul nr. 176/N din 16.08.2000 privind aprobarea reglementării tehnice - Ghid privind 
metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic de detaliu - Indicativ GM-
009-2000 
- Ordinul nr. 176/N din 16.08.2000 privind aprobarea reglementării tehnice - Ghid privind 
metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal - Indicativ GM-010-
2000 
- Ordin nr. 116 din 15.12.1999 pentru aprobarea reglementării tehnice ”Ghid privind elaborarea 
și aprobarea regulamentelor locale de urbanism” – Indicativ GM-007-2000 
- Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului 
cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul 
de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, 
actualizată cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
- Normativul de siguranță la foc a construcțiilor indicativ P 118-99, din 07.04.1999; 
- Codul Civil din 2009, republicat cu modificările și completările ulterioare; 
- Documentața de Urbanism faza P.U.G., aprobată cu H.C.L. Tulcea nr. 29/27.05.1996; 
- R.L.U. aprobat prin H.C.L. Tulcea nr. 19/25.02.1999 și H.C.L. 129/2011; 
- Documentații de Urbanism aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local Tulcea, în termen de 
valabilitate; 



- Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanţă de urgenţă  nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 
- Ordinul nr. 90/1991 privind culorile și semne convenționale de reprezentare a zonelor 
funcționale și elementelor principale în piesele desenate care compun planurile de amenajare a 
teritoriului și urbanism 
  
3.3. Legislația secundară: 
 
- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entităţilor publice; 
- Hotărârea Guvernului României nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi 
amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu; 
- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 
localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 265/2006, privind protecția mediului, actualizată cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legea  nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului României nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi 
amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu; 
 
3.4. Legislaţie terţiară: 
 
- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Municipiului Tulcea; 
- Regulament intern al Municipiului Tulcea; 
- Strategia de dezvoltare a Municipiului Tulcea 2016-2030, aprobat prin HCL nr. 
131/20.12.2016; 
- Planul de mobilitate urbană durabilă al municipiului Tulcea; 
- Registrul local al spațiilor verzi al municipiului Tulcea; 
- Manualul sistemului integrat de management. 
 

 

 

 

 

 

 



CADRU GENERAL ELABORARE DOCUMENTATII DE URBANISM 

I. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE 

Planse/plansa desenate la o scară convențională, pe suport STEREO 70 actualizat care vor 
cuprinde zona de studiu în care se vor include repere urbane precum: 

- vecinătăți construite; 
- spații amenajate; 
- străzi; 
- repere funcționale semnificative; 
- alte elemente spațiale relevante în amenajarea spațiului nou. 

 
1. Planșă încadrare în PUG + scheme sau diagrame relevante pentru poziționarea 

terenului în raport cu funcționalitatea orașului (poate fi și o planșă separată) 

Planșa de sinteză a situației existente va mai cuprinde: 

- legendă cu marcarea tuturor precizărilor din partea desenată; 
- tabel coordonate stereo 70; 
- imagini ale amplasamentului și imagini ale zonei studiate; 
- profile stradale cotate din care să reiasă: 

 distanța dintre aliniamente; 
 regimul de înălțime al construcțiilor învecinate; 
 configurația străzii dimensionată (trotuare, carosabil, spațiu verde, zonă 

edilitară) 
- marcarea zonei de studiu (se va configura după perimetrele cadastrale ale parcelelor și 

ale traseelor stradale) 
- marcarea terenului care a generat documentația de urbanism; 
- text cu concluzii pentru fiecare palier studiat al analizei multicriteriale + concluzie 

finală + SWOT situație existentă 
2. Planșă regim juridic situație existentă 
3. Planșă analiză multicriterială + bilanț teritorial existent – o singură planșă de 

sinteză în care se vor analiza: 
- funcțiunile zonei; 
- regim de înălțime construcții; 
- configurarea parcelarului; 
- circulații pietonale și carosabile; 
- spații verzi; 
- starea construcțiilor (bună, medie, slabă); 
- rețele tehnico-edilitare; 
- zone de protecție sau zone protejate; 
- valoarea construcțiilor ( categorii monumente istorice); 
- accese existente pe parcele; 
- regim de aliniere construcții existente; 
- mod de amplasare pe parcele și tipologii ale construcțiilor (izolate sau cuplate). 

CONCLUZII ANALIZĂ SITUAȚIE EXISTENTĂ: 
1. Planșă încadrare în PUG – planuri, scheme, diagrame, text concluzii; 
2. Planșă regim juridic – plan, concluzii text 



3. Planșă sinteză analiză multicriterială 

 

II. ANALIZA SITUAȚIEI PROPUSE 
1. Planșa REGIM JURIDIC – planșă + text concluzii 
2. Planșă REGLEMENTĂRI: 
- circulații + acceses; 
- funcțiuni; 
- regim înălțime; 
- regim aliniere; 
- edificabil; 
- retrageri laterale și posterioare; 
- spații verzi – funcțiuni și tipuri plantații; 
- locuri de parcare; 
- alte funcțiuni propuse. 

De asemeni planșa de reglementări va cuprinde: 

- tabel coordonate; 
- bilanț teritorial; 
- SWOT propunere; 
- indicatori urbanistici; 
- RH, H maxim, suprafață teren; 
- legendă cu menționarea tuturorreprezentărilor din partea desenată; 
- profile stradale cu propunerea în care se vor menționa și cota: 

 distanțe și retrageri; 
 H maxim; 
 regim de înălțime; 
 distanțe între aliniamente; 
 dimensionarea profilulului stradal. 

- concluzii text. 
3. Planșă coordonare rețele tehnico-edilitare 
4. Planșă ilustrare de temă – plan mobilare amplasament: 
- cu marcarea construcțiilor propuse la nivel de amprentă și a etajelor superioare cu o 

linie întrerupte; 
- menționarea construcțiilor propuse, înălțime maximă și regim de înălțime; 
- amenajare incintă – circulații, acceses, spații verzi amenajate, parcări; 
- menționare retrageri gabarite, distanțe, edificabil propus; 
- desfășurări stradale cu inserarea în imaginea existentă (foto montaj). 

MEMORIU GENERAL – ANALIZA SI CONCLUZIILE SITUATIEI EXISTENTE; 

REGULAMENT GENERAL DE URBANISM – ANALIZA SITUATIEI PROPUSE 
(REGLEMENTARI) – se vor integra elementele de regulament descrise in prezentul RLUMT 
(https://www.primariatulcea.ro/wp-content/uploads/2022/08/REGULAMENTUL-LOCAL-
DE-URBANISM-AL-MUNICIPIULUI-TULCEA-1998-.pdf) cu completarile de rigoare 
pentru fiecare situatie in parte (forma cadru cu toate punctele si subpunctele evidentiate). 


