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MEMORIU TEHNIC 

 

 

1.INTRODUCERE  

1.1.Date de recunoastere a documentatiei  

1.1.1.Denumirea proiectului :  

                 P.U.Z.  CONSTRUIRE BLOCURI LOCUINȚE 

1.1.2.Beneficiar:     NUȚU MARIAN și CRASOVSCHI PAUL             

1.1.3.Elaborator:    S.C. CRISTAL CONCEPT DESIGN S.R.L.  

TULCEA  

                                         str. Al. Cicoarei nr. 4 , tel. 0746238823 

1.1.4.Subproiectanti, colaboratori : - 

1.1.5.Data elaborarii :  AUGUST 2022  

 

1.2. Amplasament: Terenul propus pentru realizarea unui ansamblu 

blocuri locuințe are o suprafață totală de 8.886,00 mp, este în prezent 

neamenajat si liber de constructii. 

Imobilul este situat în intravilanul Municipiului  Tulcea, tarla T1, 

parcela 260/1, nr.cad.32355 și 30452 și este proprietatea privată a 

persoanelor fizice NUȚU MARIAN, căsătorit cu NUȚU DANIELA-SIMONA și 

CRASOVSCHI PAUL, necăsătorit, conform Contract de vânzare-cumpărare 

autentificat sub nr.2836/06.12.2021 emis de notar public Avram Elena. 
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 1.2. OBIECTUL PLANULUI URBANISTIC ZONAL  

1.2.1.Solicitari ale temei program  

 Prin tema program se solicită realizarea unui ansamblu de locuințe 

colective (blocuri) pe amplasamentul descris anterior, cu regim de înălțime 

P+2+3R. Terenul se află în zona de est a intravilanului Municipiului Tulcea, 

la circa 200 de metri fata de Lacul Câșla(Somova). Zona, caracterizată prin 

prezența multor terenuri arabile, libere de construcții, a început să se 

dezvolte în ultimii ani ca zonă de locuit, datorită peisajului deosebit și 

propunerii planului urbanistic general al municipiului de transformare în 

zonă exclusiv rezidențială, cu clădiri de tip urban.  

 Functiunea propusă este în concordanță cu dezvoltarea zonei. Adiacent 

terenului analizat, către nord și către est, există deja ansambluri de locuințe 

colective cu 4 niveluri, executate sau în curs de avizare.  

 

1.2.2.Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru 

zona studiata 

Amplasamentul este situat, potrivit Regulamentului local de urbanism 

al Municipiului Tulcea (aprobat prin H.C.L. nr. 19/25.02.1999, parte 

integranta din P.U.G.-ul Municipiului Tulcea , elaborat de S.C. URBANA S.A. 

BUCURESTI si aprobat prin HCL nr.29 / 27/05.1996, HCL nr.19/25.02.1999 

și HCL nr.129/26.05.2011) in UTR nr. 32, la convergența mai multor zone 

funcționale respectiv: 

• zona  LMu1 – zonă exclusiv rezidențială (locuințe și funcțiuni 

complementare) cu clădiri de tip urban P, P+1, P+2 (până la 10m). În UTR 

mai sunt prezente: 

• zona P – zonă de parcuri, complexe sportive, recreere, turism, perdele 

de protecție (subzona Ppp – perdele de protecție și altele); 

mailto:arh.balbu@yahoo.com


 

  

  

             

 

 
 
Adresa: Tulcea, str.Al. Cicoarei, nr. 4, bl. 7, 
sc. A, ap. 3, jud. Tulcea   
Contact: Tel.: 0740 898 752 
E-mail:arh.balbu@yahoo.com 

 

   

   

   

• zona CC – zonă pentru căi de comunicație și construcții aferente 

(subzona Ccr – pentru căile de comunicație rutieră și construcții aferente); 

• zona IS – zonă pentru instituții publice și servicii de interes general 

(subzona ISi – construcții pentru învățământ). 

  

 Conform prevederilor P.U.G. Municipiul Tulcea, deși propunerea temei 

program se încadrează în funcțiunile complementare admise în zonă, 

respectiv LI – zonă rezidențială cu mai mult de 3 niveluri (peste 10m), 

datorită învecinării amplasamentului cu zona Isi la sud, zona LMu1 la nord și 

zona P la vest, autorizarea obiectivului de investiție este condiționată de 

aprobarea de către autoritatea publică competentă a unui Plan Urbanistic 

Zonal (P.U.Z.). 

 

1.3. Surse de documentare 

- Planul Urbanistic General al Municipiului Tulcea – aprobat prin H.C.L. 

nr. 29/27.05.1996. 

− Planul Urbanistic Zonal CONSTRUIRE 2(DOUĂ) BLOCURI DE 

LOCUINȚE și Regulamentul Local de Urbanism aferent, pe teren în zonă, la 

est, respectiv tarla T18, parcela P260/5A, nr.cad.34605 – NUȚU CARMEN-

DANIELA, COPICENCU VIOREL, PAIU DORIAN și PAIU CRISTINA – în curs 

de avizare. 

− Planul Urbanistic Zonal CONSTRUIRE COMPLEX BLOCURI DE 

LOCUINȚE și Regulamentul Local de Urbanism aferent, pe teren în zonă, la 

nord, respectiv str.Livezilor nr.2, nr.cad.34640 și 34641 – PÂRCĂLABU 

THEEA și GHENCIU MIHAELA PAULA – în curs de avizare. 
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 2.STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 

2.1. Evolutia zonei 

2.1.1.Caracteristici ale zonei, relationate cu evolutia localitatii  

Zona de studiu este situată în intravilanul Municipiului Tulcea, in zona 

de est, fiind marginita la est de strada Livezilor, la sud de Liceul Tehnologic 

Agricol Nicolae Cornățeanu și strada Isaccei și la vest de lacul Câșla 

(Somova).  

 Către nord terenul studiat este învecinat unor parcelări recente – zone 

exclusiv rezidențiale. Către est, până în strada Livezilor, terenul este 

învecinat cu o cale de acces cu lățime necorespunzătoare și cu terenuri 

agricole neconstruite. Unul dintre aceste terenuri face obiectul unei 

documentații de urbanism în curs de avizare PUZ-CONSTRUIRE 2(DOUĂ) 

BLOCRUI DE LOCUINȚE. Din acest punct de vedere functiunea solicitata 

este perfect compatibila cu vecinatatile.  

 Până în anul 1990 zona a fost folosită în scopuri agricole. După anul 

1990, o dată cu desființarea cooperativelor agricole, zona s-a dezvoltat încet 

și sigur, în direcția agrement, instituții publice, servicii și  functiuni 

rezidentiale de mică amploare. In prezent, aglomerarea centrului localităților 

prin îndesirea construcțiilor în aceste zone și  cererea tot mai mare de 

locuințe în mediul urban, a condus la depistarea de noi amplasamente, 

eventual unele care să ofere și perspective asupra peisajului natural. 

Această tendință a fost sesizată încă din faza elaborării Planului Urbanistic 

General al Municipiului Tulcea. 

 

2.1.2.Potential de dezvoltare 

Potențialul de dezvoltare al zonei ca zonă predominant rezidențială 

este dat de următorii factorii: 
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• prezența peisajului deosebit în zonă (flora lacustră – lacul 

Câșla/Somova) 

• abșența construcțiilor în zonă sau disponibilitatea terenurilor 

• prezența infrastructurii rutiere (str.Isaccei-arteră importanță ce 

traversează municipiul de la est la vest) 

• prezența infrastructurii educaționale (Liceul Tehnologic Agricol Nicolae 

Cornățeanu ) 

• prezența spațiilor verzi 

• echiparea edilitară (în zonă există rețele de alimentare cu apă, 

canalizare, energie electrică, gaze naturale, telefonie) 

 

2.2. Încadrarea în localitate  

          2.2.1.Poziționarea zonei față de intravilanul localității – 

Amplasamentul se află în extremitatea estică a intravilanului 

municipiului Tulcea, la o distanță de aproximativ 3km față de centru. 

 Vecinatatile amplasamentului sunt urmatoarele: 

• la Sud  -  incinta Liceului Tehnologic Agricol Nicolae Cornățeanu 

(nr.cad.38863) 

• la Nord – terenuri proprietate particulară, rezultate în urma unei lotizări 

(nr.cad.42477, 42476, 42475, 42474, 42473, 48440, drum de servitute 48439) 

• la Vest -  domeniul public – zonă de protecție albie lac Câșla și linie 

electrică de medie tensiune 

• la Est -  drum acces rezultat în urma unor lotizări în zonă 

(nr.cad.36549) 

 

 

 

mailto:arh.balbu@yahoo.com


 

  

  

             

 

 
 
Adresa: Tulcea, str.Al. Cicoarei, nr. 4, bl. 7, 
sc. A, ap. 3, jud. Tulcea   
Contact: Tel.: 0740 898 752 
E-mail:arh.balbu@yahoo.com 

 

   

   

   

2.2.2.Relationarea zonei cu localitatea 

Amplasamentul este adiacent unui drum secundar de acces, rezultat în 

urmă lotizărilor din zonă, drum ce debușează în strada Livezilor, principala 

arteră de circulație în zonă. Această stradă face legătura între zona 

dezvoltată pe malul lacului Câșla și strada Isaccei – arteră majoră de 

circulație și legătura principală cu centrul localității. Ambele străzi – Livezilor 

și Isaccei sunt în stare foarte bună, asfaltate, încadrate de trotuare și 

plantații de protecție. 

 

2.3. Elemente ale cadrului natural 

 Din punct de vedere al cadrului natural, amplasamentul se prezinta cu 

un relief cu panta descendenta de la est (cota +11,25) la vest (cota +8,75). 

Pe limita de vest, către lacul Câșla, terenul coboară brusc (cca. 3M în 7M).  

 Flora zonei cuprinde ca specii dominante: trifoiul alb, tarator, nalba, 

pristolnicul, teisorul, frasinul, volbura, rochita randunicii, veronica, soparlita, 

patlagina mare, traista ciobanului, palamida, ciulin, holera, scai tataresc, 

papadie, susai, cicoare de vara, spanac salbatic, urzica mare, salcia (Salix), 

plopul (Populus), pipirig, rogoz, pir tarator, zazanie, tarsaca, colilie, trestie, 

stuf, papura cu frunza ingusta. Pot fi întâlnite și plantatii de plop alb 

(Populus alba) și plop negru (Populus nigra).  

 

2.4. Circulatia 

Amplasamentul este adiacent unui drum secundar de acces, rezultat în 

urmă lotizărilor din zonă, neasfaltat și nesistematizat. Această arteră nu are 

lățimea corespunzătoare în dreptul amplasamentului studiat. Totuși, această 

cale de acces este legătura cu strada Livezilor, principala arteră de circulație 

în zonă. Strada Livezilor face legătura între zona dezvoltată pe malul lacului 
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Câșla și strada Isaccei – arteră majoră de circulație și legătura principală cu 

centrul localității. Ambele străzi – Livezilor și Isaccei sunt în stare foarte 

bună, asfaltate, încadrate de trotuare și plantații de protecție. 

 

2.5.Ocuparea terenurilor 

2.5.1.Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona 

studiata  

 Amplasamentul este situat în UTR nr. 32, la convergența mai multor 

zone funcționale respectiv: 

• zona  LMu1 – zonă exclusiv rezidențială (locuințe și funcțiuni 

complementare) cu clădiri de tip urban P, P+1, P+2 (până la 10m). În UTR 

mai sunt prezente: 

• zona P – zonă de parcuri, complexe sportive, recreere, turism, perdele 

de protecție (subzona Ppp – perdele de protecție și altele); 

• zona CC – zonă pentru căi de comunicație și construcții aferente 

(subzona Ccr – pentru căile de comunicație rutieră și construcții aferente); 

• zona IS – zonă pentru instituții publice și servicii de interes general 

(subzona ISi – construcții pentru învățământ). 

 

2.5.2.Relationari intre functiuni 

Zona este caracterizată prin mixtitate funcțională. Funcțiunea 

dominantă este cea de locuire, întrepătrunsă de parcele ocupate de clădiri 

cu destinație alimentație publică și agrement. 
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 2.5.3.Gradul de ocupare a zonei cu fond construit  

 Deși terenurile agricole din zonă au fost parcelate în vederea realizării 

de locuințe, fondul construit este încă slab reprezentat.  

 Terenurile adiacente amplasamentului studiat sunt neocupate de 

construcții. La est de amplasament este în curs de avizare o documentație 

de urbanism (PUZ) prin care se propune realizarea unui ansamblu format 

din două blocuri de locuințe cu regim de înălțime P+2E+3R. 

 Amplasamentul este liber de construcții. 

 

BILANT TERITORIAL EXISTENT (conform PUG în vigoare) 

 

NR. 

CRT  

ZONA  SIMBOL  SUPRAFATA  

(mp)  

PROCENT  

%  

1.  ZONĂ REZIDENȚIALĂ ȘI 

ALTE FUNCȚIUNI 

COMPLEMENTARE 

LOCUIRII 

LM (LMu1) 5.754,60  64,76 

2.  ZONĂ PARCURI, GRĂDINI 

DE CARTIER, SCUARURI 

P (Pp) 3.131,40 35,24 

TOTAL  8.886,00 100  

 

NOTA : Bilantul teritorial a fost intocmit numai pentru terenul care a generat 

PUZ si nu  pentru toata  zona de studiu , care include si  amorsele  

 

POT EXISTENT  =  0,00 %  CUT EXISTENT  = 0,00 
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2.5.4.Aspecte calitative ale fondului construit 

 Fondul construit existent în zona de studiu este încă nesemnificativ 

dezvoltat. Chiar și așa, clădirile existente sunt realizate din materiale 

durabile. Nu se poate vorbi despre un stil arhitectural în zona de studiu. 

  

 2.5.5.Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine  

Deși zona este pronunțat excentrică față de punctele de interes ale 

localității, fiind poziționată la cca. 3Km față de centrul municipiului. accesul 

până în zonele de interes este facil, prin intermediul strazilor Livezilor și 

Isaccei.  În zonă, la o distanță de cca. 500M, există centrul comercial 

Dedeman (materiale de construcții), Benzinăria Petrom, Restaurantul 

Esplanada și Liceul Tehnologic Agricol Nicolae Cornățeanu.  

Dotarile cele mai importante de comert, sanatate, prestari – servicii se 

afla concentrate in zona centrala sau în cartierele principale ale orasului.  

 

2.5.6.Asigurarea cu spatii verzi 

 În zonă există un procent mare de spații verzi, în detrimentul 

construcțiilor. Acestea sunt însă neamenajate, reprezentate de vegetație 

spontană, caracteristică zonei lacustre.  

 

2.5.7.Existența unor riscuri naturale în zona studiată 

Nu este cazul. 

 

2.5.8.Principalele disfuncționalități 

 Lipsa spațiilor verzi amenajate.  
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2.6.Echipare edilitară 

2.6.1.Stadiul echipării edilitare a zonei 

Rețea apă potabilă 

     In zonă există rețea de alimentare cu apă potabilă, pe strada Livezilor, ce 

poate fi extinsă și către amplasamentul studiat. 

Rețea canalizare 

     In zonă există rețea de canalizare, pe strada Livezilor, ce poate fi extinsă 

și către amplasamentul studiat. 

Instalatii si retele electrice 

     In zona exista retea de electricitate, pe strada Livezilor, ce poate fi 

extensa si catre amplasamentul studiat. In partea de vest exista o retea de 

medie la care se asigura culoare de protectie. 

Instalatii si retele termice 

     In zona nu sunt instalatii si retele termice. 

Retele gaze naturale 

     In zona exista conducta de distributie gaze naturale, pe strada Livezilor, 

ce poate fi extinsă și către amplasamentul studiat. 

Retele telecomunicații 

     In zonă există instalații si rețele de telefonie. 

 

2.6.2.Principalele disfunctionalități 

     Nu au fost identificate disfuncționalități. Zona este echipată cu rețele 

edilitare (apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică, telefonie). 
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2.7. Probleme de mediu 

 2.7.1.Relatia cadru natural – cadru construit 

  Construcțiile existente nu sunt amplasate în zona de protecție a 

albiei lacului Câșla sau în zona de protecție a liniilor electrice, păstrând 

retragerile normate față de acestea. Prin P.U.G. Municipiul Tulcea se impune 

o zonă verde de protecție a malului cu lățimea de aprox.50m. 

 

2.7.2.Evidentierea riscurilor naturale si antropice  

 Nu sunt semnalate riscuri naturale. Terenul se afla la o distanta de 

peste 3000 de metri in nord-est față de HALDA DE SLAM ROSU de la 

Mineri.  

 

2.7.3.Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de 

comunicatii si din categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri 

pentru zona  

     Au fost identificate disfuncționalități în ceea ce privește căile de 

circulație secundare ce debușează în strada Livezilor, dinspre Lacul Câșla. 

Rezultatul unor parcelări succesive necontrolate, acestea nu au 

caracteristicile unor căi de circulație moderne deoarece: 

• nu prezintă îmbrăcăminte asfaltică 

• nu sunt mărginite de trotuare 

• nu sunt iluminate 

 Aceste aspecte și vegetația spontană de luncă/deltă prezentă pe 

fostele terenuri agricole, actualmente lotizate dar neconstruite, dau un 

aspect de maidan zonei și un sentiment de nesiguranță cetățeanului. 
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 2.7.4.Evidentiarea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie  

Nu este cazul.  

   

 2.7.5.Evidentierea potentialului balnear – turistic 

 Datorită frumuseții naturale a vecinătăților – flora lacustră și luciul apei 

lacului Câșla, zona  prezinta potential turistic.  

          

 2.7.6.Optiuni ale populatiei  

Propunerile Planului Urbanistic Zonal vor fi supuse in mod obligatoriu 

consultarii populatiei, prin expunere si  mediatizare si afisare a mediatizarii 

la sediul Primariei Municipiului Tulcea , precum si prin informare si 

consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism, conform ORDIN   Nr. 2701 din 30 

decembrie 2010. Se va obtine  RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII 

PUBLICULUI. 

  

 3.PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 

 3.1.Concluzii ale studiilor de fundamentare - Prevederi ale P.U.G. –  

     Potrivit Planului Urbanistic General al Municipiului Tulcea, zona este 

propusă spre dezvoltare ca zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, 

având potențial în acest sens. Datorită vecinătății lacului Câșla și implicit 

prezenței spațiilor verzi cu vegetație lacustră spontană, zona prezintă 

potențial de dezvoltare ca zonă de agrement, parcuri, scuaruri și turism, în 

zonă existând deja amenajări în acest sens: Esplanada Parc,  Hotel 

Europolis. Investiția propusă se încadrează în strategia de dezvoltare a 

localității, propunând o locuire colectivă, sub forma a 4 imobile cu regim de 

înălțime P+2E+3R. 
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 3.2. Valorificarea cadrului natural  

Elementul cel mai pregnant al cadrului natural in zona analizată este 

lacul Câșla. Obiectivul de investiție propune valorificarea peisajului prin 

orientarea vederii unităților locative preponderent către acesta și prin 

amenajarea unui procent cât mai mare de spații verzi (peste 20%).  

 

3.4. Modernizarea circulatiei 

Amplasamentul este învecinat la est și parțial către nord unor căi de 

acces care nu au caracteristicile normate pentru a putea fi considerate străzi 

în localitate. Soluția de amenajare a amplasamentului propune, pe de o 

parte cedarea unei suprafețe de teren de aprox.300,00mp (291,30mp) pentru 

lărgirea acestor căi de acces, pe de altă parte realizarea de trotuare pe 

partea terenului cedat. Toate circulațiile carosabile propuse pe amplasament 

vor avea lățimea de 5-6m și vor fi încadrate de trotuare și spații verzi. 

 

3.5. Zonificare functională – reglementari, bilanț teritorial, indicatori 

urbanistici 

 

BILANT TERITORIAL PROPUS 

 

 NR. 

CRT  

ZONA  SIMBOL  SUPRAFATA  

( mp)  

PROCENT  

%  

1.  ZONA REZIDENTIALA SI ALTE 

FUNCTIUNI 

COMPLEMENTARE LOCUIRII  

LI  

(LIu1)  

7.970,30 89,68 

2.  ZONA PARCURI, GRĂDINI DE 

CARTIER, SCUARURI 

P 

(Pp)  

697,70 7,85 
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3.  ZONA CĂI DE COMUNICAȚIE 

RUTIERĂ ȘI CONSTRUCȚII 

AFERENTE 

CC 

(Ccr)  

218,00 2,47 

TOTAL  8.886,00 100  

 

BILANT TERITORIAL PROPUS DEFALCAT  

 

NR. CRT  ZONA  SUPRAFATA  

( mp)  

PROCENT  

%  

1.  CONSTRUCȚII 3.110,10 35,00 

2.  CIRCULATIE CAROSABILA  2.940,00 33,00 

3  CIRCULATIE PIETONALA 444,30 5,00 

4.  SPATII VERZI PUBLICE 2.391,00 27,00 

TOTAL  8.886,00 100  
 

NOTA: Bilantul teritorial a fost intocmit numai pentru amplasamentul 

studiat si nu pentru toata zona de studiu, care include și amorsele  

 

P.O.T. maxim propus =  35.00 % 

P.O.T. minim propus =  10.00 %            

C.U.T.  maxim propus  = 1.40 

C.U.T.  minim propus  = 0.10 

SPAȚII VERZI PRIVATE = min.20%                 

 

REGIM DE INALTIME MINIM PROPUS –  PARTER  

REGIM DE INALTIME MAXIM PROPUS – P+2E+3R 

 

INALTIME MINIMA PROPUSA -   5.00M 

INALTIME MAXIMA PROPUSA- 14.00M 
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Regimul de aliniere – amplasarea edificabilului fata de limitele 

parcelei : 

• față de drumurile adiacente, lărgite (est și parțial nord): 3,00m ( 5,54m 

față de limita de proprietate) respectiv 5,00m(8,00m față de limita de 

proprietate) 

• față de limita din spate (vest): 9,00m 

• față de limitela laterală nord: 4,00m 

• față de limitela laterală sud: 3,00m 

 

           3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare 

 Necesarul de apă potabilă se va asigura prin extinderea rețelei de apă 

potabilă existentă pe strada Livezilor, cu acordul furnizorului de apă din 

zonă. 

 Canalizarea apelor uzate menajere se va asigura prin extinderea 

rețelei de canalizare existentă pe strada Livezilor, cu acordul societății care 

deține rețeaua. 

 Energia electrică se va asigura prin intermediul unui post de 

transformare, din reteaua existenta în zonă, in functie de solutia pe care o va 

da gestionarul de retea. Configuratia finala, sectiunile conductoarelor, 

punctul de derivare, se vor stabili de catre furnizorul de energie electrica si 

se vor executa in faza premergatoare punerii in functiune a primului obiectiv 

din zona studiata. Solutia efectiva va fi elaborata conform fisei de solutie ce 

va fi data de furnizorul de energie electrica, la fazele ulterioare de 

proiectare. Proprietarii de terenuri pot opta și pentru varianta producerii 

energiei electrice prin intermediul panourilor fotovoltaice. 
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 Energia termică se va asigura individual, pentru fiecare unitate 

locativă sau centralizat – centrală de bloc. Indiferent de varianta aleasă, 

centralele pot fi dotate cu cazane cu ardere pe combustibil gaze naturale 

sau sisteme electrice (centrală electrică, unitate de ventilare cu recuperare 

de căldură). Apa calda de consum va fi preparata individual in centralele 

termice mentionate și/sau prin intermediul panourilor solare.  

 Alimentarea cu gaze naturale se poate asigura prin extinderea rețelei 

existente pe strada Livezilor.  

 Telefonizarea se va asigura prin solicitari directe ce vor fi facute, de 

viitorii proprietari, catre Romtelecom. In cazul în care Romtelecom nu va 

putea asigura conditii tehnice in zona, fiecare proprietar de viitor imobil va 

putea opta pentru unul din sistemele de telefonie mobila.  

 Semnalul TV se va realiza individual, prin montare de antene de 

receptie pentru statii de emisie terestre sau prin sateliti.  

 

3.7. Protectia mediului 

3.7.1.Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare  

Nu s-au identificat surse de poluare în zonă.  Soluția analizată propune 

păstrarea unei fâșii verzi de protecție către Lacul Câșla, cu lățimea 

minimă de 9m. Spațiile verzi propuse ce se vor amenaja pe teren vor 

ocupa un procent de minim 27% din suprafața totală a acestuia. 

Instalatiile de incalzire vor functiona cu centrale termice individuale/de 

bloc performante, pentru reducerea la maximum a emisiilor de noxe. 

  3.7.2.Epurarea si preepurarea apelor uzate 

 Canalizarea apelor uzate menajere se va realiza în rețeaua publică de 

canalizare, prevăzută cu sistem centralizat de epurare a apelor uzate.  
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3.7.3.Depozitarea controlata a deseurilor  

  Pentru întregul ansamblu se va amenaja o platformă de europubele, în 

colțul sud-estic al amplasamentului. Europubelele vor fi amplasate în 

carcasa prefabricată din beton armat, prevăzută cu uși metalice, pentru a 

preveni răsturnarea tomberoanelor. Platforma va fi prevăzută cu hidrant și 

sifon de preluare ape menajere rezultate din spălarea tomberoanelor. 

Deseurile vor fi colectate diferentiat, pe tipuri (menajere, ambalaje din 

plastic, deseuri metalice, etc.). Deșeurile vor fi ridicate organizat, pe bază de 

contract cu o firmă de salubritate care desfășoară activități în zonă. 

3.7.4.Recuperarea terenurilor degradate, consolidari maluri, 

plantari de zone verzi 

In partea vestica din cauza diferentei de nivel, se propune consolidarea 

malului si ridicarea cotei terenului din partea de nord-vest pana la cota 

intregului teren, astfel incat sa se realizeze o sistematizare cat mai eficineta 

a acestuia. 

3.7.4.Organizarea sistemelor de spatii verzi  

  Prin proiect s-a propus realizarea de spatii verzi amenajate, pe 

amplasamentul studiat, în procent minim de 27%.  

3.7.5.Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone 

protejate  

Nu este cazul. 

3.7.6.Refacerea peisagistica si reabilitare urbana  

Propunerea de amenajare a ansamblului rezidențial s-a realizat in asa 

fel incat frumusețea zonei să fie potențată și evidențiată. Orientarea 

cardinală propusă este optimă, regimul de înălțime este mai mic decât cel 

al clădirilor imediat învecinate. Amplasarea construcțiilor permite 
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intercalarea acestora cu spații verzi amenajate, în continuarea și 

completarea celor specifice florei lacustre. 

 3.7.7.Valorificarea potentialului turistic   

Realizarea investiției propuse poate conduce în timp la dezvoltarea 

zonei ca zonă de agrement și turism.  

3.7.8.Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de 

comunicatie si al retelelor edilitare majore; fond construit si 

utilizarea terenurilor 

 Se propune lărgirea arterelor de circulație existente la 

nord(nr.cad.48439) și la est(nr.cad.36549), astfel încât partea carosabilă a 

acestora să aibă lățimea de 6,00m. Terenul aferent lărgirii căilor de acces 

va fi cedat în domeniul public. In ceea ce priveste retelele edilitare, acestea 

se vor rezolva prin extinderea celor existente în strada Livezilor, de-a lungul 

drumului de acces cu nr.cad.42528 și parțial a drumului de acces cu 

nr.cad.36549.  

            
 

 4.CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE 

4.1.Inscrierea amenajarii si dezvoltarii urbanistice propuse a zonei 

in prevederile P.U.G. 

Conform prevederilor P.U.G. Municipiul Tulcea, propunerea temei 

program se încadrează în funcțiunile complementare admise în zonă, 

respectiv LIu1 – zonă rezidențială cu mai mult de 3 niveluri (peste 10m). 
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4.2.Categorii principale de interventie, care sa sustina 

materializarea programului de dezvoltare. 

Propunerile Planului Urbanistic Zonal pot deveni viabile numai cu 

conditia rezolvarii problemelor de infrastructură rutieră și edilitară, respectiv 

lărgirea căilor de acces și extinderea rețelelor de utilități.  

  

 4.3.Prioritati de interventie  

 lărgirea arterelor de circulație existente la nord(nr.cad.48439) și la 

est(nr.cad.36549) 

 extinderea retelelor tehnico-edilitare existente, până la amplasament  

 

4.4.Aprecieri ale elaboratorului P.U.Z. asupra propunerilor  

Prezenta propunere încurajează dezvoltarea zonei adiacente Lacului 

Câșla ca zonă rezidențială cu specific, conform strategiei de dezvoltare a 

localității. Ansamblul propus va avea un număr de 4 blocuri, cu o capacitate 

de maxim de 103 unități locative (apartamente cu 2-3-4 camere) și 103 

locuri de parcare la nivelul terenului, astfel incat fiecare spatiu locativ va 

beneficia de un loc de parcare suprateran.                                                      

 

 

INTOCMIT, 

                                                             ARH . Luminita Arhire 

 

 

Intocmit                                                                                 

Arh. Maiorov Mihaela-Daniela 
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