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1.2. Obiectul lucrării PUZ 

 Terenul studiat în suprafața de 7230,00 mp este amplasat în Strada Taberei FN, Municipiul 

Tulcea, Județul Tulcea, identificat prin numărul cadastral 51640 și este în proprietatea a U.A.T. – 

Municipiul Tulcea conform Certificatului de Urbanism nr. 342 din 03.06.2022 

 Terenul se află în intravilanul localității, iar destinația actuală a zonei este de „Zona P– zona 

de parcuri, complexe sportivev, recreere, turism, perdele de protecție, zonă nereglementată conform 

Documentației de Urbanism nr. 1/1995, faza PUG, aprobată prin hotărârea Consiliului Local Tulcea nr. 

29/27.05.1996, Faza R.L.U. Aprobată prin H.C.L. nr. 19/25.02.1999 și H.C.L. nr. 129/26.05.2011.    

1.3. Surse documentare 

Sursele de documentare utilizate în elaborarea P.U.Z. sunt: 

 Documentației de Urbanism nr. 1/1995, faza PUG, aprobată prin hotărârea Consiliului Local 

Tulcea nr. 29/27.05.1996, Faza R.L.U. Aprobată prin H.C.L. nr. 19/25.02.1999 și H.C.L. nr. 

129/26.05.2011 

 Strategia de dezvoltare a Municipiului Tulcea, anul 2021-2030 

 Plan topografic actualizat care furnizează informaţii cu privire la:  

- suprafaţa terenului, forma în plan, panta şi dimensiunile parcelelor;  

- tipologia şi dispunerea terenului în zonă;  

- evidenţierea fondului construit existent, cu relaţiile şi intercondiţionările realizate în timp;  

- poziţionarea traseelor de echipamente tehnico-edilitare;  

- situaţia juridică a terenurilor limitrofe; 

 Studiu geotehnic care furnizează informații cu privire la 

- încadrarea amplasamentului studiat din punct de vedere geomorfologic şi geologic;  

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

 2.1. Evoluția zonei 

Terenul intravilan ce a generat Planul Urbanistic Zonal se află în proprietatea privată a U.A.T. 

Municipiul Tulcea, partea de nord Municipiului Tulcea Județul Tulcea. 

 

Conform documentației PUG terenul se află în zona de memorie urbană a localității. Acesta se află 

în vecinătatea Cartierelor Zona industrială vest și Cartierul taberei (Lacul Ciuperca).  

Municipiul Tulcea este situat în Dobrogea de Nord, pe malul drept al brațului Tulcea, la jumătatea 

dintre Ceatalul Chilia si Ceatalul Sf. Gheorghe, 8 km aval de prima bifurcație a Dunării. Astfel, accesul 

la Dunăre reprezintă un factor important al dezvoltării economice. În vecinătatea terenului studiat se 

remarcă o zonă cu un caracter mixt, iar din punct de vedere funcțional activitățile specifice sunt de 

industrie, depozitare, servicii, învățământ și locuire individuală și colectivă. De-a lungul Străzii Taberei, 

din punct de vedere morfologic, fondul construit prezintă gabarite mici și medii în zonele comerciale 

și rezidențiale și gabarite mari în zonele cu caracter industrial și de depozitare. 
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2.2. Încadrare în localitate 

Terenul ce a generat Planul Urbanistic Zonal este amplasat în partea de nord Municipiului Tulcea 

Județul Tulcea., Strada Taberei debusează în DJ22 la o distanță de 830 m față de limita nordică a 

terenului studiat ce generează o accesibilitate ridicată.  

Vecinătățile terenului: 

la nord: Strada Taberei 

la sud: Aleea Viitorului, drum neasfaltat propus spre extindere Conform PUG și locuințe individuale 

la est: Zonă comercială 

la vest: Zonă industrială 

2.3. Elemente de cadru natural 

Din punct de vedere geomorfologic, municipiul Tulcea este situat în unitatea majoră de relief 

Podișul Dobrogei, la contactul dintre Podișul Dobrogei de Nord (Dealurile Tulcei) și Delta Dunării. 

Dealurile Tulcei reprezintă cea mai întinsă și cea mai joasă regiune a Dobrogei de Nord, 

altitudinea lor medie fiind de numai 64 de m.  

Din punct de vedere geo-tectonic, zona studiată face parte din unitatea structurală majoră a 

Orogenului Nord Dobrogean, subunitatea Pânzei de Tulcea în care se identifică un fundament alcătuit 

din roci cristaline paleozoice și un înveliș sedimentar triasic, străpuns de riolite și porfire. 

Din punct de vedere hidrografic, municipiul Tulcea se situează în bazinul hidrografic al fluviului 

Dunărea.  

 

Particularitățile elementelor cadrului natural al Dobrogei, cu precădere cele de ordin geologic, 

geomorfologic și climatic, imprimă rețelei hidrografice și regimului hidrologic, al cursurilor de apă, 

caracteristici ce nu se mai regăsesc în nici o altă regiune a țării. Astfel rețeaua hidrografică ce drenează 

teritoriul Dobrogei prezintă o densitate medie redusă (0.1 – 0.2 km/km2) și este constituită din râuri 

scurte – a căror lungime, depășește doar în trei cazuri 50 km – cu debite lichide scăzute (sub 1 m3/s) 

și regim torențial de scurgere.  

Din punct de vedere climatic, Municipiul Tulcea se află într-o zonă cu climă caracterizată prin 

influenţe submediteraneene, care se suprapun pe fondul climatului temperat continental. În timpul 

anului, dar mai ales iarna, au loc invazii de mase de aer umede şi calde de origine mediteraneană şi 

oceanică. Iarna se face simțit aerul arctic, din nord, care provoacă scăderea temperaturii. Temperatura 

maximă înregistrată a fost de 40,3 grade, iar minima a fost de -26,8 grade în anul 1942.Temperatura 

medie anuală din Tulcea este una dintre cele mai ridicate din țară, fiind de 10,8 grade. Precipitațiile 

medii anuale sunt de 350–500 mm. 

 

2.4. Circulatia  

Accesul carosabil și pietonal pe terenul studiat se poate realiza în prezent prin Strada Taberei 

în partea de nord. Profilul arterei este de categoria III având 1 fir de circulație pe sens.  
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2.5. Ocuparea terenurilor 

Terenul în suprafață de 7230,00 mp este situat în intravilanul Municipiului Tulcea și este liber de 

construcții. Folosința acuală a terenului este de spații verzi. Terenul este reglementat conform 

PUGMT în Zona P (zona de parcuri, complexe sportive, recreere, turism, perdele de protecție, zona 

nereglementată).  

2.6. Echiparea edilitară existentă 

Din punct de vedere al echipării edilitare, terenul beneficiază de existența rețelelor de distribuție a 

apei potabile și canalizare existente pe străzile adiacente.  

Conform Strategiei de Dezvoltare a municipiului tulcea 2021-2030 sistemul de canalizare și preluare a 

apelor pluviale din Municipiul Tulcea va fi modernizat, în urma unui proiect de investișii, iar lucrările 

vor cuprinde si zona adiacenta Lacului Ciuperca.  

2.7. Probleme de mediu 

Terenul ce face obiectul documentației de urbanism nu prezintă probleme semnificative de degradare 

a mediului.  

 

Se remarcă faptul că vegetația existentă pe sit este în prezent dezvoltată spontan și degradată, fiind 

necesară amenajarea unor spații verzi de calitate în cadrul viitoarei intervenții. 

 

Existența rețelelor tehnico-edilitare reprezintă un element pozitiv, permițând dezvoltarea zonei fără 

a periclita calitatea factorilor de mediu din zona studiată (posibilitatea de racordare la rețelele de apă 

și de canalizare). 

2.8. Opțiuni ale populației 

Se va completa după finalizarea etapelor de consultare a populației. 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 

 Conform studiului geotehnic, din punct de vedere morfologic, terenul studiat destinat viitoarei 

construcții se prezintă plan și stabil, fără risc cu privire la fenomenele de inundabilitate. 

 Din punct de vedere geologic, zona se caracterizeaza prin prezenta in suprafata a depozitelor 

de vârsta Pleistocen mediu - superior, reprezentate prin loessuri si depozite loessoide. 

 Nivelul hidrostatic se situează la adâncimi mari de 6,00 metri și nu are influență asupra 

fundațiilor sau asupra terenului de fundare. 

 

Țesutul urban aflat în imediata vecinătate a zonei de studiu este unul destructurat fiind 

caracterizat de zone industiale și depozitare, dar și de zone de locuit, ce nu oferă tipare morfo-

tipologice care să poată servi drept model pentru viitoarea intervenție planificată pe acest sit. 
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  Studiul de oportunitate elaborat pentru documentația PUZ propune creșterea accesului la 

locuințe de calitate pentru tinerii aflați în dificultate prin construirea de locuințe nZEB plus – pentru 

tineri în Municipiul Tulcea.  

 Locuintele nZEB potrivit legii 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor reprezinta 

cladiri cu consum de energie aproape egal cu zero si cu o performanţă energetică foarte ridicată. 

 Acest tip de locuire este un efect al aprobarii Planului de Rezilienta si Redresare a Romaniei, a 

proiectului tip de locuinte nZEB cu beneficiar Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratie 

care are ca scop cresterea calitatii vietii.  

3.2. Prevederi ale PUG 

Conform documentației de Urbanism nr. 1/1995, faza PUG, aprobată prin hotărârea 

Consiliului Local Tulcea nr. 29/27.05.1996, Faza R.L.U. Aprobată prin H.C.L. nr. 19/25.02.1999 și H.C.L. 

nr. 129/26.05.2011 în conformitate cu regimul economic și tehnic stipulat în Certificatul de Urbanism 

nr. 342 din 03.06.2022, terenul studiat se află în următoarea unitate teritorială de referință: 

-Zona P – Zona de parcuri, complexe sportive, recreere, turism, perdele de protecție, zonă 

nereglementată 

Pentru stabilirea condițiilor de conformitate și amplasare a noilor construcții autorizarea 

obiectului de investiții va fi condiționată de aprobarea de către autoritatea publică competentă a 

unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.).  

  

  Prin urmare, Planul Urbanistic Zonal va avea în vedere în primul rând schimbarea de 

destinație a terenului, din utilizare zona de parcuri, complexe sportive, recreere, turism, perdele de 

protecție, zonă nereglementată în utilizare cu caracter rezidențial care să perimtă funcțiunea de 

locuire colectivă pentru tinerii din Municipiul Tulcea, aflați în dificultate. 

 

Conform Certificatului de Urbanism, în vederea satisfacerii nevoilor viitorilor locuitori, se va 

avea în vedere propunerea unei zone LC – Locuire colectivă. 

3.3. Valorificarea cadrului natural 

Constructiile si dotarile ce vor fi realizate pe amplasamentul studiat, nu vor produce poluari 

ale aerului si apei si nu vor produce zgomote.  

Caracterul rezidențial al subzonei, mai precis funcționalitatea de locuințe pentru tineri nu 

evacueaza noxe in atmosfera si nu necesita instalatii de epurare speciale. Noxele evacuate dupa 

arderea gazului metan se incadreaza in limitele impuse de normele in vigoare. Evacuarea gazelor 

arse de la centralele termice se va face conform normativelor in vigoare.  

 Funcțiunea propusă nu induce in mediu inconjurator zgomote peste limita impusa de STAS 

10009/2017, respectiv 50dB (a) si nici vibratii statice sau dinamice. 
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3.4. Modernizarea circulației 

 Accesul carosabil și pietonal pe teren se va realiza la nord prin strada Taberei și la sud prin 

aleea Viitorului, drum neasfaltat propus spre extindere conform PUG Municipiul Tulcea. Extinderea 

drumului are ca scop conectarea Strazii Viitorului cu vestul Municipiului Tulcea. Conform pug profilul 

arterei propuse este de categoria III având 1 fir de circulație pe sens (1,00 metru prietonal de-o parte 

și de alta a carosabilului și o bandă pe sens de 3,50 metri). 

 Accesul carosabil pe parcelă se va face pe un carosabil cu un profil de 5,50 metri cu un fir de 

circulație pe sens, care traverseaza central situl de la nord la sud. Drumul va avea loc de intoarcere in 

capat. Parcela dispune de un număr de 72 de parcări supraterane destinate locuitorilor, toate 

locurile de parcare pentru utilizatori vor fi asigurate de-a lungul căii de circulație centrale. Astfel, 

terenul este dotat in partea de nord cu un acces carosabil și accese pietonale. 

3.5. Zonificare funcțională – reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici 

 Tema de proiectare a fost elaborată de beneficiar – U.A.T. Municipiul Tulcea – și proiectant 

în acord cu studiile de fundamentare care stau la baza dcumentației PUZ și a PUG Municipiul Tulcea. 

Totodată propunerea se încadrează în Strategia de dezvoltare a Municipiului Tulcea în ceea ce 

privește extinderea rețelelor tehnico-edilitare și modernizarea infrastructurii.  

 Fluxurile pe care le generează propunerea unor locuințe pentru tineri sunt medii din punct 

de vedere carosabil și pietonal.  

 Per unitate sunt prevazute 6 apartamente. Un apartament poate poate fi utilizat de maxim 2 

persoane. Prin amplasarea a 12 unitati de locuire, conform „Plansa 7 - Reglementari urbanistice - 

propunere orientativă de mobilare”, rezulta aproximativ 144 locuitori. 

Terenul reglementat cu Zona de Locuire Colectivă are un procent de minim 30% spatii verzi și 
se propune construirea unor locuințe nZEB plus conform Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrație, pentru tinerii din Municipiul Tulcea. 
 

Terenul NU este inventariat în “Registrul Spațiilor Verzi” din cadrul Municipiului Tulcea. 
(Dovada – Anexa 1) 
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Bilanț teritorial: 

  FUNCTIUNI SUPRAFETE 

EXISTENT REGLEMENTARI 
mp % mp % 

Domeniul privat     

TEREN INTRAVILAN – (teren studiat) 7230,00 100.00 7230,00 100.00 

ZONA LC – locuinte colective   6531,22 90.33 

     CONSTRUCȚII - - 2612,50 40.00 

     CIRCULAȚII (parcari + pietonal) - - 1959.36 30.00 

     SPAȚII VERZI - - 1959.36 30.00 

ZONA Cr – circulatii carosabile, 

pietonale si parcari  

- - 698,78 9.67 

    CIRCULATII CAROSABILE  - - 698,78 100.00 

    CIRCULATII PIETONALE - - - - 

     SPATII VERZI - - - - 

TOTAL SUPRAFAȚĂ 7230,00 100.00 7230,00 100.00 

 

 

Indicatori urbanistici: 

Zona LC – Zona Locuinte colective 

P.O.T. = 40% 

C.U.T. = 1.2 ADC/mp teren 

R.h max = P+1E+M (maxim 11 metri la coamă și 8,97 la cornisa, calculat de la cota terenului, conform 

proiectului tip de locuințe nZEB plus) 

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare 

Bransarea propunerii se va face la rețeaua publică de alimentare cu apa prin extinderea 

acesteia la zona studiata prin PUZ. 

Se propune racordarea locuințelor pentru tineri la reteaua publică de canalizare prin 

extinderea rețelei existente la zona studiata prin PUZ.  

Evacuarea apelor pluviale se va efectua prin sistematizarea verticală a terenului incinta PUZ 

Alimentarea cu gaze naturale se va face prin extinderea conductelor existente. 

Rețeaua telefonică – în functie de necesarul de posturi se va solicita realizarea legaturii la 

reteaua telefonica existenta. 
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3.7. Protecția mediului 

Constructiile si dotarile ce vor fi realizate pe amplasamentul studiat, nu vor produce poluari 

ale aerului si apei si nu vor produce zgomote.  

Caracterul rezidențial al subzonei, mai precis funcționalitatea de locuințe nu evacueaza noxe 

in  atmosfera si nu necesita instalatii de epurare speciale. Noxele evacuate dupa arderea gazului 

metan se incadreaza in limitele impuse de normele in vigoare. Evacuarea gazelor arse de la 

centralele termice se va face conform normativelor in vigoare.  

 Propunerea nu induce in mediu inconjurator zgomote peste limita impusa de STAS 

10009/2017, respectiv 50dB (a) si nici vibratii statice sau dinamice. 

3.8. Obiective de utilitate publică 

4. CONCLUZII, MĂSURI 

Terenul este liber si neamenajat, fiind inscris in categoria de folosinta spații verzi. Prin 

aceasta documentatie se propune realizarea unei schimbări de funcțiune a terenului, astfel încât 

acesta sa răspunda necesităților cetățenilor și tendințelor de dezvoltare a localității.   

 

Coordonator urbanism:  

Specialist R.U.R.:  

arh. Constantin DRĂGHICI 

 

Întocmit, 

arh. CALOTA Emilian 

urb. DURLA Ana Maria 

urb. ANDONE Samuel 
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Sursa: Registrul Spațiilor Verzi, Municipiul Tulcea ( https://gis.info-design.ro/RSVTulcea/ ) 

 

https://gis.info-design.ro/RSVTulcea/

