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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 
PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA 

                                                                                                                                                                                                                  
Nr. înregistrare 49257 din 02.11.2022                                                     

 

                                                                                                  

 
MINUTA  

GRUPULUI DE LUCRU  

Din data de 02 noiembrie 2022 

 

 

   Încheiată cu ocazia desfăşurării grupului de lucru, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată a 
următoarei documentații de urbanism 

1. P.U.Z.  “REGENERARE URBANĂ ZONA STRADA ANTENEI, MUNICIPIUL 
TULCEA”, intravilanul municipiului Tulcea, strada Antenei, FN. 
 
   Grupul de lucru s-a întrunit în data de 02.11.2022 urmare concluziilor dezbaterii publice 
din data 30.09.2022, pentru documentația de urbanism P.U.Z.  “ELABORARE STUDIU DE 
FEZABILITATE: AMENAJĂRI PARCĂRI REZIDENȚIALE PUBLICE STRADA 
ANTENEI, MUNICIPIUL TULCEA (FAZA I – ELABORARE PLAN URBANISTIC 
ZONAL)”, intravilanul municipiului Tulcea, strada Antenei, FN, număr cadastral 44177, 
județ TULCEA, beneficiar UAT Municipiul Tulcea. 
  Grupul de lucru a fost convocat prin invitația transmisă pe email în data de 26.10.2022 
următoarelor persoane: Gârjoabă Atena, Mihai Cristian Răscol, Ioana Oncea, Motomancea  
Adrian, Ovidiu Parfene, Poponete Leonard și personalului primăriei (Nicolae Bibu, Andreea 
Matache, Levent Iusuf, Chiciuc Cristian, Ioana Simionov) pentru data de 02 noiembrie 2022, 
ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Tulcea, str. Păcii, nr. 20, în sala de şedinţă situată 
la etaj 1 – Sala 07 Consilieri locali. 

 
La grupul de lucru au participat: 

 1. Colectiv Primăria Municipiului Tulcea :  
- Bibu Nicolae – administrator public 
- Andreea Matache – arhitect șef 
- Levent Iusuf – secretar general 
- Chiciuc Cristian Ionuț - șef BCUACD 
- Ioana SImionov - inspector 
- Săgeată Mariana – inspector 
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 2. Reprezentanți beneficiar :  
- Oncea Ioana – arhitect 
- Atena Gârjoabă – urbanist 
- Delia Nisipeanu - urbanist 
 3.  Reprezentanți public : 
- Craioveanu Daniel  
- Poponete Leonard – avocatul numitului Craioveanu Vlad-Daniel 
- Parfene Ovidiu nu a fost prezent. 
 Pentru grupul de lucru s-a întocmit Procesul verbal de prezență cu nr. 
43375/02.11.2022. 
 În cadrul grupului de lucru s-au discutat următoarele: 

-Edificabilul rezultat pentru parcela deținută de numitul Craioveanu Vlad-Daniel - posibili 

indicatori urbanistici (POT 40%, CUT 2), ținând cont suprafețele de teren afectate de lărgirea 

celor 3 drumuri perimetrale parcelei și de zona de protecție a rezervorului de apă; 

-Craioveanu Vlad-Daniel nu este împotriva realizării investiției primăriei, însă nu a ajuns la o 

înțelegere viabilă cu Parfene Ovidiu în ceea ce privește schimbul de teren între proprietari, 

necesar realizării Planului de Urbanism Zonal în forma propusă; 

-Domnul administrator public Nicolae Bibu a amintit că nu se poate realiza exproprierea pe 

toată suprafața terenului, doar; pentru terenul care este declarat de utilitate publică, și nu se 

poate face schimb de terenuri decât cu o fundamentare temeinică care să justifice 

operațiunea; 

 Având în vedere cele menționate, documentația de urbanism se va reanaliza, 

reglementând investiția propusă inițial- realizare bloc MApN, realizarea drumurilor de 

legătură, care vor trece pe terenurile numiților Parfene Ovidiu și Craioveanu Vlad-Daniel, 

prin procedura de expropriere pentru utilitate publică; exproprierea se va face pe tot traseul 

drumului. 

 

                                                                               

          p. Primarul Municipiului Tulcea,                                            Arhitect șef,                   
        Nicolae-Florin Bibu, Administrator Public           Dr. Arh. Andreea-Catrinel MATACHE                   
 

 

 

 

 

Întocmit, 

Mariana SĂGEATĂ                             
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