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I.                    INTRODUCERE 
I.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI: 

DENUMIREA LUCRĂRII     : REGENERARE URBANĂ PIAȚA VECHE, MUNICIPIUL TULCEA 
(FAZA I – PLAN URBANISTIC ZONAL; FAZA II – ELABORARE 
STUDIU DE FEZABILITATE/ DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A 
LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE; FAZA III – OBȚINEREA 
AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE) 

BENEFICIAR                      : UAT MUNICIPIUL TULCEA 
INIȚIATOR                          : UAT MUNICIPIUL TULCEA 
PROIECTANT GENERAL  : IGLOO ASSOCIATED ARCHITECTS 
PROIECTANT URBANISM: VARIO ARHITECTURA CONSTRUCTII URBANISM  
SEF PROIECT                   : urb.dpl. Vlad OLTEANU 
 
I.2 INCADRARE IN LOCALITATE: 

 
Zona studiată se află în zona centrală a municipiului Tulcea, zona Piața Veche, fiind 

delimitată: 
Nord:  Str. Isaccei 
Est:  locuințe individuale  
Sud: locuințe individuale 
Vest:  locuințe individuale, clădiri pentru prestări servicii, locuințe colective 
Conform Certificatului de urbanism nr. 209 din 18.05.2022, eliberat de UAT Municipiul 

Tulcea, terenurile studiate se află în intravilanul localității.  
 
 

I.3 SITUATIA EXISTENTA: 

 
Suprafața zonei reglementate prin PUZ este de 17.037 mp, având folosința actuală teren + 

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

Zona reglementată este identificat de numărele cadastrale 37201, 37705, 43452, 43958, 
43959 si terenuri necadastrate. 

Suprafata propusa pentru studiu este de de 18.262 mp. 
 
Conform reglementărilor Documentației de urbanism nr. 1/1995, faza PUG, aprobată pri HCL 

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

- IS – zona pentru Instituții și servicii publice de interes general;  
- Isps – subzona construcții pentru prestări servicii; 
- Llu1 – subzona rezidențială cu clădiri cu mai mult de trei niveluri (peste 10m), exclusiv 

rezidențială, locuințe și funcțiuni complementare;  
 
Din punct de vedere funcțional, în zonă predomină construcțiile și terenurile destinate 

zonelor de servicii – comerț cu regim de înălțime mic și mediu, locuire  colectivă. Terenurile fac 
parte din zona de Memorie urbană a municipiului Tulcea – parte din zona centrală. 

Din punct de vedere al echipării tehnico-edilitare, terenurile sunt racordate la rețeaua de apă 
potabilă, canalizare, gaze naturale și energie electrică existente.  
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II.              PREZENTAREA INVESTIȚIEI/ OPERAȚIUNII PROPUSE 
II.1 SITUATIA PROPUSA: 

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

delimitate în zona reglementată și identificarea condițiilor de regenerare urbană pentru zona Piața 
Veche. 

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

Propunerea va implementa concluziile Studiului de Circulație – parte complementară a 
documentației de față, având denumirea STUDIU DE CIRCULATIE “PUZ REGENERARE URBANĂ 
PIAȚA VECHE, MUNICIPIUL TULCEA”. 

Propunerea va stabili soluții pentru disfuncționalitățile găsite în analiza situației existente, și 
anume: spații comerciale și prestări servicii ce-și desfășoară activitatea în clădiri/ construcții 
improvizate, unele dintre ele ocupând abuziv spațiul public, terenuri și clădiri aflate în avansată 
stare de degradare, căi de comunicație rutieră subdimensionate și destructurate.   

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

Zcpv – zona centrală cu clădiri cu puține niveluri, unde predomină dotările comerciale – 
servicii, spațiile pietonale, spațiile verzi; 

Zcs – zona centrală cu clădiri cu puține niveluri, unde predomină spațiile comerciale și 
serviciile. 

 

BILANT TERITORIAL GENERAL 

SIMBOL ZONA PROPUSA PENTRU REGLEMETARE 
PUZ 

EXISTENT PROPUS 
SUPRAFATA  PROCENT  SUPRAFATA  PROCENT  

ISsp subzona constructii pentru prestari 
servicii 

4,628 mp 27.16% 233 mp 1.37% 

LIu1 subzona rezidentiala cu cladiri cu mai 
mult de 3 niveluri 

1,679 mp 9.86% 1,984 mp 11.65% 

Pp subzona parcuri, gradini de cartier, 
scuaruri 

563 mp 3.30% 1,063 mp 6.24% 

TE zona pentru echipare tehnico-edilitara 71 mp 0.42% 0 mp 0.00% 
Zcpv zona centrala cu cladiri cu putine niveluri, 

unde predomina dotarile comerciale - 
servicii, spatiile pietonale, spatiile verzi 

- - 2,425 mp 14.23% 

Zcs zona centrala cu cladiri cu putine niveluri, 
unde predomina spatiile comerciale si 
serviciile 

- - 1,201 mp 7.05% 

CCr cai de comunicatie rutiere (inclusiv 
platforme, parcari) 

6,753 mp 39.64% 6,508 mp 38.20% 

CCp zona pentru circulatie pietonala + velo 3,343 mp 19.62% 3,623 mp 21.26% 

  TOTAL 17,037 mp 100.00% 17,037 mp 100.00% 
 
 
II.2 INDICATORI URBANISTICI PROPUSI: 

 
Zcpv: 
POT max = 25% 
CUT max = 0.3 mp ADC/ mp teren 
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H max      = 5.5m 
Rh max    = parter 
vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, în funcţie de tipul de functiune, dar nu mai puţin de: 
20% din suprafata terenului – spații verzi la sol; 
 
Zcs: 
POT max = 85% 
CUT max = 0.85 mp ADC/ mp teren 
H max      = 5.5m 
Rh max    = parter 
 
 
II.3 CATEGORII DE COSTURI: 

 
Toate costurile generate de investiția propusă vor fi suportate de către beneficiar. Pentru 

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

1. Aprobarea P.U.Z. și a Regulamentului Local de Urbanism de către organismele și 
organele de drept – 8 luni; 

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

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

6. Se vor moderniza circulațiile rutiere și pietonale conform Studiului de Circulație – 
parte complementară a documentației de față – în diverse etape; 

7. Se vor realiza branșamentele la rețelele edilitare din zonă pentru propunerile 
ZONA 1 și ZONA 2 - 2 luni; 

8. Se vor realiza investițiile aferente propunerilor UTR 1 și UTR 2 – 24 luni. 
 
Toate lucrările mai sus menționate se vor exectua în baza avizelor obținute și a proiectelor aprobate 
și vor avea ca timp de finalizare orientativ de aproximativ 48 luni. 
 

IV.                                                                 CONCLUZII: 

 
Investiția răspunde unor oportunități  și disfuncții morfo-funcționale rezultate din analiza 

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

prezintă construcții și spații reziduale, abandonate sau folosite impropriu. 
- Modernizarea circulațiilor rutiere și pietonale; 
- Realizarea unor parcări publice și semi-publice, cu deservire pentru funcțiunile noi 

propuse și pentru diversele activități existente;  
 

Intocmit, 
urb. dpl. Vlad OLTEANU 


