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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA 

                                                                                                                             
 
 

 
AVIZ 

Nr. 4 din 26.10.2022 
 
 Pentru Planul Urbanistic Zonal: REAMPLASARE TURBINĂ EOLIANĂ T3, 
CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE DRUMURI DE ACCES ŞI 
RACORDARE LA SEN, generat de imobilul:  CF37557; 30649;38513; 38514; 38515; 33762; 
31983; 30648; 32633; 34405; 33376; 33939; NC 37557; 6787;38513; 38514, 38515; 33762; 
31983; 6633; 32633; 34405; 33376; 33939. 
 
Iniţiator: SOCIETATEA MEX DEJ LOGISTIC S.R.L. 
Proiectant: SOCIETATEA ARTEC S.R.L. 
Specialist cu drept de semnătură: ARH. DONOS DAVID 
Amplasare, delimitare, suprafaţă zonă studiată în P.U.Z.- F12 extravilan, municipiul Tulcea, 
judeţul Tulcea, T181/A3138/1; T182/A3142;T185/A3156; T185/3158; T185/P3136; De3144; 
De3147; De3146; De3146/1; De3148; De3157; De3164; De3165; DJ222, în suprafață de 
164.940,00mp conform acte și  măsurători topo-cadastrale. 
 

Prevederi  P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior: 
 UTR 19-BIDIDIEI- Teren arabil, drumuri de exploatare şi drum judeţean 
 Valorile maxime admise ale indicilor de densitate a construirii pe parcelă sunt 
următoarele: 
POT maxim 1,00%; CUT-nu se calculează   
Destinaţie avizată şi aprobată prin PUZ aprobat anterior : parc eolian, drumuri de acces şi 
racordare la sistemul energetic, conf.PUZ „Infiinţare parc eolian, drumuri de acces în 
interiorul parcelelor si racordare la sistemul energetic national-Bididia” cu amplasamentul 
in, F12 extravilan Tulcea, T182-A3142, A3145; T183-A3149; T185-A3158, aprobat prin 
H.C.L. nr.226/29.09.2010. 

Poziţia zonei faţă de intravilanul localităţilor 
Faţă de localitaţile cele mai apropiate, zona de amplasament se situează astfel: 

la nord : localitatea Tulcea, la aproximativ 2,5 km; 

la sud : localitata Valea Nucarilor, la 12,7 km si Agighiol la 11,5 km; 

la vest : localitatea Cataloi la aproximativ 9,0 km; 

la est : localitatea Malcoci, la 2,5 km. 
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Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: 
 Prezenta documentație anlizează: 
● doua centrale eoliene ; 
● doua parcuri cu panouri fotovoltaice ; 

● drumuri de acces la centralele eoliene şi la parcurile fotovoltaice; 

-platforme temporare pentru perioada de execuţie a turbinelor eoliene ; 

-platorma şi trotuar perimetral permanent turbinelor eoliene ; 

-platforma pentru organizarea de şantier şi pentru amplasarea Punctului logistic, Cabina Pază 

şi Invertorul Transformator ; 

●racord electric 

Amplasamentul, compus din 7 parcele, teren arabil, are acces la DJ 222, în partea de vest a 
amplasamentului, prin :De 3147, De3161,De3157,De 3148, De3144, De3146. 

Prin investiţia SC MEX DEJ LOGISTIC SRL, se vor face lucrari de reparatii la drumurile 

existente modernizate deja şi se vor poza, în LES , cablurile electrice de descărare a energiei 
electrice propuse. 

 Pe teritoriul studiat în documentație se disting următoarele zone și subzone funcționale, 
respectiv : 
Funcţiunea propusă: 
-E– zona centrale eoliene si panouri solare; 
-A – zona arabil; 

-Ccr– cai de comunicatie rutiera; 

-Zona E – zona centralelor eoliene si a panourilor fotovoltaice ; 

Funcţiunea dominantă : 

-producţie energie eoliană Ee 

-producţie energie solară Es 

Utilizari permise : centrale eoliene, centrale solare ; 

Utilizari permise cu condiţii: realizarea centralelor se va face numai în cu condiţiile impuse de 
Legea 50/1995, cu modificarile ulterioare. 

Zona A – zona teren arabil; 
 Functiunea dominanta : arabil 

Utilizari permise : lucrari agricole          
Subzona Ccr – subzonă cai de comunicaţie rutiera 
Conditii : 

- drumul aparţine domeniului public; se vor amenaja drumurile de exploatare ; 

- proiectarea lor se face conform standardelor în vigoare şi conform necesităţilor 
tehnologice ale transportului de utilaje( greutate utilaje, gabarite utilaje transportate) ;  

 - se vor realiza toate elementele profilului drumului, inclusiv şanţul de preluare a apelor 
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pluviale; 

- pentru situaţiile în care razele de bracaj impun ocuparea unei suprafeţe mai mari de 
teren, decât este spatiul drumului, se va face uz de prevederile Legea nr 13-Legii 
energiei; 

- drumul va fi pietruit; 

- cablurile electrice vor urmari traseul drumurilor de exploatare şi vor fi amplasate în 
straturile carosabilului amenajat ; 

- podetele de trecere din carosabil se vor realiza de catre beneficiar, cu acordul 
administratorului domeniului public. 

  Dimensionarea și profilele traseelor carosabile și semicarosabile vor respecta 
reglementările în vigoare la data obținerii autorizației de construire. 

Se pot autoriza construcţii dacă se asigura accesul direct din drumul public sau, indirect, prin 
servitute. Realizarea noilor cai de ciculaţii trebuie redusa, pe cât posibil, pentru ca impactul 
asupra mediului sa fie redus la minim. Se recomanda, pe cât posibil, sa fie folosite drumurile 
existente. 
Drumurile de acces, pe timpul execuţiei, se vor dimensiona conform gabaritului si a razelor de 
bracaj a autovehicolelor care se vor folosi la edificarea centralelor. Interventţia asupra 
drumurilor publice se va face in conditiile legii. Amplasamentul are acces la DJ 222, în partea 
de vest a amplasamentului.  

  Reguli de amplasare si retrageri mininme obligatorii: 
Instalaţiile eoliene şi construcţii anexe se vor realiza cu condiţia asigurării funcţionarii optime 
a acestora – (NORMA TEHNICĂ a AutoritaŢii NaŢioanale de Reglementare În Domneniul 
Energiei, -Ordin nr. 239 din 20 decembrie 2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind 
elimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice, privind 
delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice). 

La amplasarea centralelor se va respecta conditia de departare fata de alte centrale, realizate, 
sau în execuţie, în zonă. 

Amplasarea panourilor fotovoltaice cu condiţia retragerii acestora faţă de vecinataţi cu 

minimum o înălţime de panou. 
 
 Amplasamentul analizat de prezenta documentație de urbanism se află în zona de 
protecție a sitului arheologic S1, aşezare elenistică, aşezare medievală şi în zonă de protecţie a 
acestuia, situl TL XX, aşezare elenistică, aşezare romană(zonă de protecţie). 
 Condiționări  impuse conform Aviz DJC Tulcea nr. 3596 din 30.07.2021: 
- documentația revine la avizare DJC Tulcea la faza DTAC; 
- Rezultatul grafic al Raportului de Diagnostic va figura în toate planșele documentației 
- toate lucrările care urmează să afecteze solul vor fi supravegheate din punct de vedere 
arheologic, în condițiile legii; 
- în cazul în care, în timpul executării lucrărilor, vor fi identificate materiale arheologice 
(bunuri mobile), lucrările vor fi oprite atât timp cât va fi necesar instituției de specialitate 
pentru înregistrarea și prelevarea lor; 
- în cazul în care se vor descoperi vestigii arheologice construite, se va solicita descărcarea de 
sarcină arheologică a suprafeței de teren aferente investiției propuse, iar lucrările vor fi sistate 
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în porțiunea respectivă atât timp cât va fi necesar instituției de specialitate pentru cercetarea 
arheologică preventivă exhaustivă a acestora; 
- în cazul în care se vor descoperi vestigii arheologice construite de importanță deosebită, care 
nu vor putea fi prelevate sau strămutate, beneficiarul va modifica/completa proiectul, în așa fel 
încât acestea să nu fie afectate de lucrările propuse. 
 Prevederi legale: neanunțarea descoperirilor arheologice prilejuite de lucrările de 
construire ori de desființare constituie infracțiune și se pedepsește potrivit prevederilor legale.   
  

 Circulaţii şi accese: 
 Parcul este delimitat de DJ 222 la vest, de drumuri de exploatare la sud, centru si nord. 
Amplasamente sunt delimitate de drumuri de exploatare, neamenajate, precizate si în aflate 
intre parcele cu urmatoarea incadrare cadastrala : 
De 3147,De 3161, De3157,De3148,De 3144, De3146. 

 Modernizarea circulației va fi realizată de către beneficiar pe cheltuiala proprie. 
Vor fi realizate doar reparatii la aceste portiuni de drum. 
La drumul de exploatare, se vor racorda drumurile interne, care se vor construi pe fiecare 
parcela si vor servi si ca drum de intretinere pentru centralele eoliene propuse. Pentru a 
permite accesul vehiculeler agabaritice, a utilajelor la locul de asamblare si pentru accesul 
autospecialelor de ridicare, drumurile interne si externe vor fi realizate conform specificatiilor 
tehnice ale acestora. 
In interiorul parcelelor, se vor amenaja platforme provizorii pentru depozitarea diverselor 

parti ale centralelor eoliane. Pentru a raspunde la exigenta producatorului de utilaj, de a nu 
murdari parti ale centralei pe timp ploios si pentru a nu scoate din circuit agricol suprafete de 
teren pentru platforme betonate, care, ulterior edificarii, nu se mai justifica ca si amenajare, sa 
propus a fi scoasa din circuitul agricol o suprafata minima de teren agricol, calculata judicios si 
riguros. Suprafetele scoase definitiv din circuitul agricol si real afectate după realizarea 
constructiilor sunt cele necesare accesului la turbine eoliana si sunt cuantificate la capitolul 
“Suprafete scoase din circuitul agricol”. 

Platforma mare, temporare, dupa terminarea lucrarilor va fi desfiintata.Terenul va fi readus la 
starea initiala si la categoria de folosinta initiala, amenajarile facandu-se pe un geotextil 
special. 

Echipare tehnico – edilitare: 
Pentru panourile fotovoltaice, se propun invertoare/transformatoare care colecteaza curentul 
electric produs de panourile fotovoltaice şi îl transformă la 20 Kv. Anvelopa invertorului 

transformatorului este prefabricat, realizata din beton armat. 

· Turbinele produc energie electrică cu ieşire de 20kv. 

· Legăturile interioare ale parcului eolian si fotovoltaic se face prin LES 20kv. Acesta va fi 

racordat la stâlp cu separator vertical situat in T181-A338/1/NC37557, existent şi de acolo prin 
LEA la staţia intrare-ieşire Enel Distribuţie –Bididia. 

Asigurarea utilităţilor: 

Apă potabilă – functiunea propusa nu necesita consum de apa. Curăţarea panourilor se va 

face uscat şi se bazează şi pe regimul pluviometric al zonei.  
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În timpul execuţiei şi exploatării parcului fotovoltaic nu vor exista surse de poluanţi la nivelul 

solului şi a apelor freatice. 

 Lucrările de infrastructură și de echipare tehnico-edilitară, în perimetrul studiat, 
se suportă în întregime de beneficiar. 
 
Amplasarea spațiilor verzi și împrejmuiri: 
 Se recomanda ca pentru îmbunataţirea microclimatului şi pentru protecţia terenurilor să 
se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese.  
 În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism din data de  
11.10.2022 se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism 
aferent acestuia. 
 Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planşa de reglementări anexată şi vizată 
spre neschimbare. Elaboratorul şi beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor şi 
veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în 
conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. Prezentul aviz este un aviz tehnic şi 
poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentaţia tehnică pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. şi cu 
obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. 
 Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a 
certificatului de urbanism: nr. 53 din 27.01.2021 emis de UAT-MUNICIPIUL TULCEA. 
 
 

 

 

 
                                                                   Arhitect – şef, 
                                                     Dr.Arh.   Andreea-Catrinel MATACHE 
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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

MUNICIPIUL TULCEA 

Direcția Urbanism, Amenajare Teritoriu 
Serviciul Urbanism, Amenajare Teritoriu 

Compartiment Strategie Urbană 

                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                  Aprobat,  
                                                                                                                                  Primar,                                                

Ștefan ILIE 
                                                                                                  

 

Ca urmare  a cererii adresate de  

FEODOR LAURENŢIU 

cu domiciliul în județul Tulcea, localitatea Sarichioi, strada-, nr.134A, înregistrată la U.A.T. Municipiul 

Tulcea cu nr. 38545 din 01.09.2022; 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare, se emite: 

 

 

AVIZUL DE OPORTUNITATE 
Nr. …….. din ................................  

pentru elaborarea 
PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  

CONSTRUIRE HALĂ 
                                                     

generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Tulcea, Tarla 27, Parcela 457 și 

identificat prin cartea funciară 31768 și număr cadastral 31768,  teren în suprafață 3.000 mp  . 

Terenul este în proprietatea Feodor Laurenţiu, regim juridic înscris în Certificatul de urbanism 

nr. 762 din 07.06.2022 emis de UAT – Municipiul Tulcea, 

cu respectarea următoarelor condiții: 

1.Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z; 

- la nord: teren din domeniu public de interes local, zona de siguranţă a fostului drum DN 22G, 

actualmente strada Barajului; 

- la sud: teren din domeniu public de interes local-drum de exploatare, De 456, proprietate 

ADS; 

- la est: teren domeniu public, râpă, neîncadrat, perpendicular pe traseul străzii Barajului; 
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- la vest: teren proprietate particulară, nr.cadastral 43873 .  

 Încadrare funcțională conform P.U.G.-ului aprobat prin H.C.L. nr. 29/27.05.1996 și faza 

RLU aprobată prin  H.C.L. nr. 19/25.02.1999 si H.CL. nr. 129/2011, amplasamentul studiat se 

găsește în extravilanul localității, în UTR 30, în zonele: 

  -   zona TAG-Teren agricol; 

- Aria de studiu este determinată conform planului anexat în aviz; 

- Documentatia de urbanism va fi întocmită la scara 1/1000 pe suport topografic în sistem 

Stereo ’70 actualizată pe baza măsurătorilor din teren, vizată OCPI; 

- Analiza situației existente pe zona de studiu se va realiza multicriterial și va cuprinde: 

încadrarea reglementărilor urbanistice aprobate, funcțiuni și regim tehnic construit, 

indicatori urbanistici, gradul de ocupare al construcțiilor, altimetrie, calitatea fondului 

construit; 

- Pentru Regulamentul Local aferent PUZ, pentru amplasament vor fi stabilite reglementări 

specifice detaliate (restricții si permisivități), indici și indicatori urbanistici (regim de 

aliniere, regim de înălțime, POT, CU, bilanț teritorial, etc). 

 2. Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți: 

 Funcțiunea propusă prin prezenta documentație de urbanism este de zonă I- zonă de 

inităţi industriale, depozitare şi transport şi Is-zonă pentru instituţii publice şi servicii de 

interes general, subzonă IS ps-construcţii pentru servicii. 

- Regulamentul local aferent PUZ va cuprinde și detalia reglementări referitoare la modul 

concret de utilizare a terenurilor, precum și de amplasare, dimensiuni și retrageri, limită 

edificabil cu proiecția consolelor, H min și H max, amenajărilor și plantațiilor, materiale și 

culori și ilustrare de temă privind realizarea volumelor construite (planșe ilustrare de temă 

– volumetrie, fronturi stradale desfășurate, fotomontaje, perspective la nivelul ochiului, 

prezentare 3D); 

- Configurația propunerii se va raporta la fondul construit durabil al zonei de studiu. 

Reglementarea funcțională se limitează la parcela aflată în proprietatea inițiatorului, pentru 

care s-a obținut și prezentat Certificatul de urbanism. 

3. Indicatori urbanistici obligatorii : 

- P.O.T maxim propus:  40,00 %; 

 - C.U.T. maxim propus: 0,8 

-Valorile H și RH max se vor defini în faza de elaborare PUZ; 



 

str. Păcii, nr. 20, codul poștal 820033, tel: +40 0240-511 440, 
fax: +40 0240-517 736, e-mail:contact@primariatulcea.ro, site: www.primariatulcea.ro 

ISO 9001:2015 – Nr. Certificat: 203039/A/0001/UK/RO 

- Retragerile față de limitele de proprietate vor fi stabilite astfel încât să fie asigurat 

vecinilor confortul urban și un potențial echivalent de dezvoltare; 

- Conformarea volumelor, retragerile față de limitele de proprietate și înălțimea maximă, în 

cazul în care se propun distanțe față de limitele de proprietate mai mici decât cel puțin 

jumătate din înălțimea clădirii măsurată de la cornișă, vor fi definitivate printr-un studiu 

de însorire. 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților: 

- Reglementarea circulațiilor, a acceselor și a echipării edilitare se va argumenta în mod 

obligatoriu pe baza studiilor de fundamentare: Studiu de circulație și Studiu rețele edilitare, ale 

căror arie de studiu se va delimita astfel încât să fie cuprinse suprafețele afectate și elementele 

de rețele majore municipale sau județene existente în zonă precum și cele propuse prin PUG 

(dacă sunt prevăzute), integrând prevederile documentațiilor de urbanism incidente aprobate 

anterior și a lucrărilor publice autorizate sau în curs de execuție, după caz;  

- Asigurarea suprafețelor de teren necesare rezolvării corespunzătoare a circulațiilor auto și 

pietonale, a acceselor și echipării cu rețele tehnico-edilitare se va face prin grija proprietarului/ 

dezvoltatorului și constituie condiție de avizare PUZ; 

- Se va asigura o suprafață de min. 20% spații verzi plantate în sol; 

- Se vor asigura accese, circulațiile și necesarul de locuri de parcare și garare corespunzătoare 

funcțiunilor propuse; 

-Se va extinde zona de reglementare  şi pentru lotul intermediar celor doua hale propuse în 

zonaă.  

 5. Capacitățile de transport admise în raport cu funcțiunile propuse și cu 

încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiții 

 -  se vor stabili pe baza Studiului de Circulatie. 

 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru 

P.U.Z.: 

 - Aviz alimentare cu apă, canalizare; 

- Aviz alimentare cu energie electrică; 

- Aviz/ punct de vedere sănătatea populației; 

- Acord D.I.A.P.; 

- Avizul A.D.S.; 

- Aviz Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea; 

- Acord  Consiliul Județean Tulcea ; 

- Studiu geotehnic; 
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- Studiu de circulație vizat de Poliția Rutieră; 

- Studiu topografic recepționat O.C.P.I., cotat și în care să fie menționați vecinii 

actuali, cu delimitarea clară a terenului proprietate; 

- Punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția 

mediului; 

- Scoaterea din circuitul agricol; 

- Extras de carte funciară pentru informare la zi; Plan cadastral actualizat la zi; 

 - Taxa C.T.A.T.U. -  17 lei; Taxa R.U.R.; 

 7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare şi 

consultare a publicului: 

 În conformitate cu prevederile art. 35 al Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, obligațiile privind procedurile 

specifice de informare și consultare a publicului vor fi îndeplinite prin grija inițiatorului 

Planului Urbanistic Zonal. 

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a 

Certificatului/-lor de urbanism nr. 362 din 07.02.2022 emis de Unitatea Administrativ 

Teritorială - Municipiul Tulcea, Direcţia De Urbanism, Amenajare Teritoriu. 

 Achitat taxa de ........-......, conform .....-....., nr. ......-..... din .......-............ 

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de 

..................................  

                                   
 
 

Arhitect Șef 
Dr. Arh.  Andreea-Catrinel MATACHE 

 

 

 

 

 
SECRETARIAT CTATU 
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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

MUNICIPIUL TULCEA 

Direcția Urbanism, Amenajare Teritoriu 
Serviciul Urbanism, Amenajare Teritoriu 

Compartiment Strategie Urbană 

                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                  Aprobat,  
                                                                                                                                  Primar,                                                

Ștefan ILIE 
                                                                                                  

 

Ca urmare  a cererii adresate de,  

                                                CÂRNAT ŞTEFAN STELIAN 
                              

cu domiciliul în județul Tulcea, localitatea Tulcea, Sabinelor, nr.108A, înregistrată la U.A.T. 

Municipiul Tulcea cu nr. 40732 din 14.09.2022; 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare, se emite: 

 

 

AVIZUL DE OPORTUNITATE 
Nr. …….. din ................................  

pentru elaborarea 
PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  

CONSTRUIRE  BLOC DE LOCUINŢE UNIFAMILIALE P+4+ETAJ 
TEHNIC RETRAS 

                                                     

generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Tulcea, Slt.Gavrilov Corneliu nr.199 și 

identificat prin cartea funciară 34616 și număr cadastral 34616,  teren în suprafață 453,00 mp. 

Terenul este în proprietatea Cârnat Ştefan Stelian, regim juridic înscris în Certificatul de 

urbanism nr. 58 din 28.01.2021 emis de UAT – Municipiul Tulcea, 

cu respectarea următoarelor condiții: 

1.Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z; 

- la nord-est: domeniu public, strada Ion Luca Caragiale; 

- la sud-est: domeniu privat al municipiului Tulcea; 

- la nord-est: domeniu public strada Slt Gavrilov Corneliu ; 

- la sud-vest: proprietate privată-Median Vasile.  
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 Încadrare funcțională conform P.U.G.-ului aprobat prin H.C.L. nr. 29/27.05.1996 și faza 

RLU aprobată prin  H.C.L. nr. 19/25.02.1999 si H.CL. nr. 129/2011, amplasamentul studiat se 

găsește în extravilanul localității, în UTR 16, în zonele: 

-   zonă LIu2-zonă rezidenţială cu clădiri cu mai mult de trei niveluri (peste 10m), 

-  zonă IS1-zonă de instituţii şi servicii publice de interes general pe o adâncime de 6m la 

strada Slt. Gavrilov Corneliu; 

- Aria de studiu este determinată conform planului anexat în aviz; 

- Documentatia de urbanism va fi întocmită la scara 1/1000 pe suport topografic în sistem 

Stereo ’70 actualizată pe baza măsurătorilor din teren, vizată OCPI; 

- Analiza situației existente pe zona de studiu se va realiza multicriterial și va cuprinde: 

încadrarea reglementărilor urbanistice aprobate, funcțiuni și regim tehnic construit, 

indicatori urbanistici, gradul de ocupare al construcțiilor, altimetrie, calitatea fondului 

construit; 

- Pentru Regulamentul Local aferent PUZ, pentru amplasament vor fi stabilite reglementări 

specifice detaliate (restricții si permisivități), indici și indicatori urbanistici (regim de 

aliniere, regim de înălțime, POT, CU, bilanț teritorial, etc). 

 2. Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți: 

 Funcțiunea propusă prin prezenta documentație de urbanism este de zonă  

- Regulamentul local aferent PUZ va cuprinde și detalia reglementări referitoare la modul 

concret de utilizare a terenurilor, precum și de amplasare, dimensiuni și retrageri, limită 

edificabil cu proiecția consolelor, H min și H max, amenajărilor și plantațiilor, materiale și 

culori și ilustrare de temă privind realizarea volumelor construite (planșe ilustrare de temă 

– volumetrie, fronturi stradale desfășurate, fotomontaje, perspective la nivelul ochiului, 

prezentare 3D); 

- Configurația propunerii se va raporta la fondul construit durabil al zonei de studiu. 

Reglementarea funcțională se limitează la parcela aflată în proprietatea inițiatorului, pentru 

care s-a obținut și prezentat Certificatul de urbanism. 

3. Indicatori urbanistici obligatorii : 

- P.O.T maxim propus: 45,00 %; 

- C.U.T. maxim propus: 2,40; 

-Valorile H și RH max se vor defini în faza de elaborare PUZ; 

- Retragerile față de limitele de proprietate vor fi stabilite astfel încât să fie asigurat 

vecinilor confortul urban și un potențial echivalent de dezvoltare; 
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- Conformarea volumelor, retragerile față de limitele de proprietate și înălțimea maximă, în 

cazul în care se propun distanțe față de limitele de proprietate mai mici decât cel puțin 

jumătate din înălțimea clădirii măsurată de la cornișă, vor fi definitivate printr-un studiu 

de însorire. 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților: 

- Reglementarea circulațiilor, a acceselor și a echipării edilitare se va argumenta în mod 

obligatoriu pe baza studiilor de fundamentare: Studiu de circulație și Studiu rețele edilitare, ale 

căror arie de studiu se va delimita astfel încât să fie cuprinse suprafețele afectate și elementele 

de rețele majore municipale sau județene existente în zonă precum și cele propuse prin PUG 

(dacă sunt prevăzute), integrând prevederile documentațiilor de urbanism incidente aprobate 

anterior și a lucrărilor publice autorizate sau în curs de execuție, după caz;  

- Asigurarea suprafețelor de teren necesare rezolvării corespunzătoare a circulațiilor auto și 

pietonale, a acceselor și echipării cu rețele tehnico-edilitare se va face prin grija proprietarului/ 

dezvoltatorului și constituie condiție de avizare PUZ; 

- Se va asigura o suprafață de min. 30% spații verzi plantate în sol; 

- Se vor asigura accese, circulațiile și necesarul de locuri de parcare și garare corespunzătoare 

funcțiunilor propuse; 

 5. Capacitățile de transport admise în raport cu funcțiunile propuse și cu 

încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiții 

 -  se vor stabili pe baza Studiului de Circulatie. 

 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru 

P.U.Z.: 

 - Aviz alimentare cu apă, canalizare; 

- Aviz alimentare cu energie electrică; 

- Aviz/ punct de vedere sănătatea populației; 

- Acord D.I.A.P.; 

- Studiu geotehnic; 

- Studiu de circulație vizat de Poliția Rutieră; 

- Studiu topografic recepționat O.C.P.I., cotat și în care să fie menționați vecinii 

actuali, cu delimitarea clară a terenului proprietate; 

- Punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția 

mediului; 

- Extras de carte funciară pentru informare la zi; Plan cadastral actualizat la zi; 

 - Taxa C.T.A.T.U. -  17 lei; Taxa R.U.R.; 



 

str. Păcii, nr. 20, codul poștal 820033, tel: +40 0240-511 440, 
fax: +40 0240-517 736, e-mail:contact@primariatulcea.ro, site: www.primariatulcea.ro 

ISO 9001:2015 – Nr. Certificat: 203039/A/0001/UK/RO 

 7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare şi 

consultare a publicului: 

 În conformitate cu prevederile art. 35 al Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, obligațiile privind procedurile 

specifice de informare și consultare a publicului vor fi îndeplinite prin grija inițiatorului 

Planului Urbanistic Zonal. 

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a 

Certificatului/-lor de urbanism nr. 58 din 28.01.2021  emis de Unitatea Administrativ 

Teritorială - Municipiul Tulcea, Direcţia De Urbanism, Amenajare Teritoriu. 

 Achitat taxa de ........-......, conform .....-....., nr. ......-..... din .......-............ 

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de 

..................................  

                                   
 
 

Arhitect Șef 
Dr. Arh.  Andreea-Catrinel MATACHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SECRETARIAT CTATU 
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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA 
                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                  Aprobat,  
                                                                                                                                  Primar,                                                

Ștefan ILIE 
                                                                                                  

 

Ca urmare  a cererii adresate de  

SOCIETATEA TINCU L.D.I. S.R.L. 

cu domiciliul în județul Tulcea, localitatea Tulcea, strada Carierei, nr. 8A, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, 

înregistrată la U.A.T. Municipiul Tulcea cu nr. 36591/18.08.2022; 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare, se emite: 

 

 

AVIZUL DE OPORTUNITATE 
Nr. …….. din ................................  

pentru elaborarea 
PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  

LUCRĂRI DE CONSTRUIRE PENTRU MONTARE STAȚIE DE 
BETOANE, SILOZURI, PADOCURI ȘI CÂNTAR AUTO 

                                                     

generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Tulcea, pe strada Taberei, F.N.  Imobilul 
este în proprietatea privată a subscrisei Tincu L.D.I. S.R.L., situat în zonă industrială, regim 
juridic înscris în Certificatul de urbanism nr. 790 din 10.12.2021 emis de UAT – Municipiul 
Tulcea. 
cu respectarea următoarelor condiții: 
 

1.Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z; 

- la nord: proprietăți private - numerele cadastrale 43831, 35452; 

- la sud: proprietate private – număr cadastral 35452; 

- la est: proprietate privată – număr cadastral 34504; 

- la vest: proprietăți private – numere cadastrale 45831, 49174.  

 Încadrare funcțională conform P.U.G.-ului aprobat prin H.C.L. nr. 29/27.05.1996 și faza 
RLU aprobată prin  H.C.L. nr. 19/25.02.1999 si H.CL. nr. 129/2011, amplasamentul studiat se 
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găsește în intravilanul localității, în UTR 24 zona I – zonă unități industriale, depozitare și 
transport, Zona industrială Vest (UTR 23, 24, 25) . 
- Aria de studiu este determinată conform planului anexat în aviz; 
- Documentatia de urbanism va fi întocmită la scara 1/1000 pe suport topografic în sistem 

Stereo ’70 actualizată pe baza măsurătorilor din teren, vizată OCPI; 
- Analiza situației existente pe zona de studiu se va realiza multicriterial și va cuprinde: 

încadrarea reglementărilor urbanistice aprobate, funcțiuni și regim tehnic construit, 
indicatori urbanistici, gradul de ocupare al construcțiilor, altimetrie, calitatea fondului 
construit; 

- Pentru Regulamentul Local aferent PUZ, pentru amplasament vor fi stabilite reglementări 
specifice detaliate (restricții si permisivități), indici și indicatori urbanistici (regim de 
aliniere, regim deînălțime, POT, CUT, bilanț teritorial, etc); 
 

 2. Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți: 

 Funcțiunile propuse prin prezenta documentație de urbanism sunt: 
1. Zonă I – unități industriale de depozitare și transport; 
2. Zonă IS – zonă pentru instituții și servicii publice de interes general cu subzonele : ISa 

– subzona construcții administrative, ISc – subzona construcții comerciale, ISps – 
subzona construcții pentru prestări servicii; 

3. CC – zonă căi de comunicație și circulații aferente – subzona CCf circulație feroviară 
dezafectată 

- Regulamentul local aferent PUZ va cuprinde și detalia reglementări referitoare la modul 
concret de utilizare a terenul, precum și de amplasare, dimensiuni și retrageri, limită 
edificabil cu proiecția consolelor, H min și H max, amenajărilor și plantațiilor, materiale și 
culori și ilustrare de temă privind realizarea volumelor construite (planșe ilustrare de temă 
– volumetrie, fronturi stradale desfășurate, fotomontaje, perspective la nivelul ochiului, 
prezentare 3D); 

- Procentul minim de spațiu verde plantat în sol va fi 20%; 
- Configurația propunerii se va raporta la fondul construit existent și propus al zonei de 

studiu. 
Reglementarea funcțională se limitează la parcelele aflate în proprietatea inițiatorului, pentru 
care s-a obținut și prezentat Certificatul de urbanism. 
 

3. Indicatori urbanistici obligatorii : 
- P.O.T. minim propus:  10,80 %; - P.O.T maxim propus:  35,00 %; 
- C.U.T. minim propus: 0,1; - C.U.T. maxim propus: 0,5 
- Valorile H și RH max se vor defini în faza de elaborare PUZ; 
- Retragerile față de limitele de proprietate vor fi stabilite prin elaborarea documentației de 

urbanism P.U.Z.; 
- Conformarea volumelor, retragerile față de limitele de proprietate și înălțimea maximă, în 

cazul în care se propun distanțe față de limitele de proprietate mai mici decât cel puțin 
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jumătate din înălțimea clădirii măsurată de la cornișă, vor fi definitivate printr-un studiu 
de însorire. 
 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților: 

- Reglementarea circulațiilor, a acceselor și a echipării edilitare se va argumenta în mod 
obligatoriu pe baza studiilor de fundamentare: Studiu de circulație și Studiu rețele edilitare, ale 
căror arie de studiu se va delimita astfel încât să fie cuprinse suprafețele afectate și elementele 
de rețele majore municipale sau județene existente în zonă precum și cele propuse prin PUG 
(dacă sunt prevăzute), integrând prevederile documentațiilor de urbanism incidente aprobate 
anterior și a lucrărilor publice autorizate sau în curs de execuție, după caz;  
- Asigurarea suprafețelor de teren necesare rezolvării corespunzătoare a circulațiilor auto și 
pietonale, a acceselor și echipării cu rețele tehnico-edilitare se va face prin grija proprietarului/ 
dezvoltatorului și constituie condiție de avizare PUZ; 
- Vor fi prevăzute spații verzi și plantate în interiorul incintei, conform reglementărilor 
legislative în vigoare; 
- Se vor asigura accese, circulațiile și necesarul de locuri de parcare și garare corespunzătoare 
funcțiunilor propuse. 
 
 5. Capacitățile de transport admise în raport cu funcțiunile propuse și cu 
încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiții 
 -  se vor stabili pe baza Studiului de Circulație. 
 
 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru 
P.U.Z.: 
 - Aviz alimentare cu apă, canalizare; 

- Aviz alimentare cu energie electrică; 
- Acord D.I.A.P.; 
- Aviz Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea; 
- Aviz Direcția pentru Sănătatea Populației Tulcea; 
- Acord proprietar drum; 
- Acordul notarial al societății Stizo S.A. București 
- Studiu geotehnic; 
- Studiu de circulație vizat de Poliția Rutieră; 
- Studiu topografic recepționat O.C.P.I., cotat și în care să fie menționați vecinii 
actuali, cu delimitarea clară a terenului proprietate; 
- Punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția 
mediului; 
- Extras de carte funciară pentru informare la zi; Plan cadastral actualizat la zi; 

 - Taxa C.T.A.T.U. 17 lei  ; Taxa R.U.R.; 
Documentația se va realiza conform procedurii, aprobate la nivelul Primăriei 

Tulcea, pentru întocmirea documentațiilor de urbanism la faza obținere Aviz arhitect șef 
– link cu extras din procedură https://www.primariatulcea.ro/instructiuni/ . 
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 7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare şi 
consultare a publicului: 
 În conformitate cu prevederile art. 35 al Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru 
aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, obligațiile privind procedurile 
specifice de informare și consultare a publicului vor fi îndeplinite prin grija inițiatorului 
Planului Urbanistic Zonal. 

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a 
Certificatului/-lor de urbanism nr. 790 din 10.12.2021 emis de Unitatea Administrativ 
Teritorială - Municipiul Tulcea, Direcţia De Urbanism, Amenajare Teritoriu. 
 Achitat taxa de ........-......, conform .....-....., nr. ......-..... din .......-............ 

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de 
..................................                                 

 
 

Arhitect Șef 
Dr. Arh.  Andreea-Catrinel MATACHE 

 

 

 

 
 

SECRETARIAT CTATU 
Mariana SĂGEATĂ 
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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA 
                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                  Aprobat,  
                                                                                                                                  Primar,                                                

Ștefan ILIE 
                                                                                                  

 

Ca urmare  a cererii adresate de  

SOCIETATEA RCS & RDS S.A. 

cu domiciliul în București, strada Dr. Staicovici, nr. 75, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, înregistrată la U.A.T. 

Municipiul Tulcea cu nr. 42891/28.09.2022; 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare, se emite: 

 

 

AVIZUL DE OPORTUNITATE 
Nr. …….. din ................................  

pentru elaborarea 
PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  

CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE 
COMUNICAȚII ELECTRONICE 

                                                     

generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Tulcea, pe strada Prislav, F.N.  Imobilul 

este în proprietatea privată a subscrisei Autolux Car Service S.R.L., cu drept de superficie pe o 

perioadă de 15 ani către societatea RCS & RDS S.A. situat în zonă de parcuri, complexe 

sportive, recreere, turism, perdele de protecție, regim juridic înscris în Certificatul de urbanism 

nr. 198 din 23.03.2022 emis de UAT – Municipiul Tulcea. 

cu respectarea următoarelor condiții: 

 

1.Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z; 

- la nord, sud și vest: proprietate privată - număr cadastral 51199; 

- la est: drum; 
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 Încadrare funcțională conform P.U.G.-ului aprobat prin H.C.L. nr. 29/27.05.1996 și faza 

RLU aprobată prin  H.C.L. nr. 19/25.02.1999 si H.CL. nr. 129/2011, amplasamentul studiat se 

găsește în intravilanul localității, în UTR 22 zona P – zonă de parcuri, complexe sportive, 

recreere, turismo, perdele de protecție . 

- Aria de studiu este determinată conform planului anexat în aviz; 

- Documentatia de urbanism va fi întocmită la scara 1/1000 pe suport topografic în sistem 

Stereo ’70 actualizată pe baza măsurătorilor din teren, vizată OCPI; 

- Analiza situației existente pe zona de studiu se va realiza multicriterial și va cuprinde: 

încadrarea reglementărilor urbanistice aprobate, funcțiuni și regim tehnic construit, 

indicatori urbanistici, gradul de ocupare al construcțiilor, altimetrie, calitatea fondului 

construit; 

- Pentru Regulamentul Local aferent PUZ, pentru amplasament vor fi stabilite reglementări 

specifice detaliate (restricții si permisivități), indici și indicatori urbanistici (regim de 

aliniere, regim deînălțime, POT, CUT, bilanț teritorial, etc); 

 2. Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți: 

 Funcțiuniea propusă prin prezenta documentație de urbanism este de zonă telecomunicații. 

- Regulamentul local aferent PUZ va cuprinde și detalia reglementări referitoare la modul 

concret de utilizare a terenul, precum și de amplasare, dimensiuni și retrageri, limită 

edificabil cu proiecția consolelor, H min și H max, amenajărilor și plantațiilor, materiale și 

culori și ilustrare de temă privind realizarea volumelor construite (planșe ilustrare de temă 

– volumetrie, fronturi stradale desfășurate, fotomontaje, perspective la nivelul ochiului, 

prezentare 3D); 

- Configurația propunerii se va raporta la fondul construit existent și propus al zonei de 

studiu. 

Reglementarea funcțională se limitează la parcelele aflate în proprietatea inițiatorului, pentru 

care s-a obținut și prezentat Certificatul de urbanism. 

3. Indicatori urbanistici obligatorii : 

- P.O.T. maxim propus:  80,00 %; 

- C.U.T. maxim propus: 1,0 

- Valorile H și RH max se vor defini în faza de elaborare PUZ; 

- Retragerile față de limitele de proprietate vor fi stabilite prin elaborarea documentației de 

urbanism P.U.Z.; 
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- Conformarea volumelor, retragerile față de limitele de proprietate și înălțimea maximă, în 

cazul în care se propun distanțe față de limitele de proprietate mai mici decât cel puțin 

jumătate din înălțimea clădirii măsurată de la cornișă, vor fi definitivate printr-un studiu 

de însorire. 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților: 

- Reglementarea circulațiilor, a acceselor și a echipării edilitare se va argumenta în mod 

obligatoriu pe baza studiilor de fundamentare: Studiu de circulație și Studiu rețele edilitare, ale 

căror arie de studiu se va delimita astfel încât să fie cuprinse suprafețele afectate și elementele 

de rețele majore municipale sau județene existente în zonă precum și cele propuse prin PUG 

(dacă sunt prevăzute), integrând prevederile documentațiilor de urbanism incidente aprobate 

anterior și a lucrărilor publice autorizate sau în curs de execuție, după caz;  

- Asigurarea suprafețelor de teren necesare rezolvării corespunzătoare a circulațiilor auto și 

pietonale, a acceselor și echipării cu rețele tehnico-edilitare se va face prin grija proprietarului/ 

dezvoltatorului și constituie condiție de avizare PUZ; 

- Vor fi prevăzute spații verzi și plantate în interiorul incintei, conform reglementărilor 

legislative în vigoare; 

- Se vor asigura accese, circulațiile și necesarul de locuri de parcare și garare corespunzătoare 

funcțiunilor propuse. 

 5. Capacitățile de transport admise în raport cu funcțiunile propuse și cu 

încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiții 

 -  se vor stabili pe baza Studiului de Circulație. 

 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru 

P.U.Z.: 

 - Aviz alimentare cu apă, canalizare; 

- Aviz alimentare cu energie electrică; 

- Aviz Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea; 

- Aviz Direcția pentru Sănătatea Populației Tulcea 

- Studiu geotehnic; 

- Studiu de evaluare asupra sănătății și confortul populației; 

- Aviz Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații; 

- Studiu topografic recepționat O.C.P.I., cotat și în care să fie menționați vecinii 

actuali, cu delimitarea clară a terenului proprietate; 

- Punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția 
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mediului; 

- Extras de carte funciară pentru informare la zi; Plan cadastral actualizat la zi; 

 - Taxa C.T.A.T.U. 17 lei  ; Taxa R.U.R.; 

Documentația se va realiza conform procedurii, aprobate la nivelul Primăriei 

Tulcea, pentru întocmirea documentațiilor de urbanism la faza obținere Aviz arhitect șef 

– link cu extras din procedură https://www.primariatulcea.ro/instructiuni/ . 

 7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare şi 

consultare a publicului: 

 În conformitate cu prevederile art. 35 al Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, obligațiile privind procedurile 

specifice de informare și consultare a publicului vor fi îndeplinite prin grija inițiatorului 

Planului Urbanistic Zonal. 

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a 

Certificatului/-lor de urbanism nr. 198 din 23.03.2022 emis de Unitatea Administrativ 

Teritorială - Municipiul Tulcea, Direcţia De Urbanism, Amenajare Teritoriu. 

 Achitat taxa de ........-......, conform .....-....., nr. ......-..... din .......-............ 

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de 

..................................                                 

 
 

Arhitect Șef 
Dr. Arh.  Andreea-Catrinel MATACHE 

 

 

 

 
 

SECRETARIAT CTATU 
Mariana SĂGEATĂ 
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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

MUNICIPIUL TULCEA 

Direcția Urbanism, Amenajare Teritoriu 
Serviciul Urbanism, Amenajare Teritoriu 

Compartiment Strategie Urbană 

                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                  Aprobat,  
                                                                                                                                  Primar,                                                

Ștefan ILIE 
                                                                                                  

 

Ca urmare  a cererii adresate de,  

                                 Unitatea Administrativ Teritorială, municipiul Tulcea, județul Tulcea,  
                        
   înregistrată la U.A.T. Municipiul Tulcea cu nr. 41635din 20.09.2022; 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare, se emite: 

 

 

AVIZUL DE OPORTUNITATE 
Nr. …….. din ................................  

pentru elaborarea 
PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  

„CONSTRUIRE LOCUINŢE nZEB PLUS PENTRU TINERI ÎN 
MUNICIPIUL TULCEA(FAZA I-PLAN URBANISTIC ZONAL; FAZA II-

ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE; FAZA III-OBŢINEREA 
AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE)”.                                                     

generat de imobilul situat în extravilanul municipiului Tulcea, Tarla 20, Parcela 300, strada 

Transformatorului și identificat prin cartea funciară 51637și număr cadastral 51637,  teren în 

suprafață 10.221 mp. Terenul este în domeniu privat al municipiul Tulcea, regim juridic înscris 

în Certificatul de urbanism nr. 735 din 08.11.2022 emis de UAT – Municipiul Tulcea, în baza 

H.C.L. 306 din 27.10.2021, 

cu respectarea următoarelor condiții: 

1.Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z; 

- la nord: proprietate privată ; 

- la sud: strada Transformatorului; 

- la est: drum neasfaltat, De301 ; 
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- la vest: strada Transformatorului.  

 Încadrare funcțională conform P.U.G.-ului aprobat prin H.C.L. nr. 29/27.05.1996 și faza 

RLU aprobată prin  H.C.L. nr. 19/25.02.1999 si H.CL. nr. 129/2011, amplasamentul studiat se 

găsește în intravilanul localității, în UTR 31-CÂŞLA, ZONA TAG - terenuri agricole; 

- Subzone funcționale:  

ISa - construcții administrative; IScu - construcții de cult; LMu1 - zone exclusiv rezidențiale 

cu locuințe de tip urban (locuințe și funcțiuni complementare) P, P+1, P+2 (până la 10 m); 

LMr1 - zone exclusiv rezidențiale cu locuințe de tip rural (locuințe și funcțiuni 

complementare) P, P+1, P+2 (până la 10 m); I - zone de unități industriale, depozitare și 

transport; A - zone de unități agricole și sere; Ppp - subzone de perdele de protecție și altele; 

CCr - subzona pentru căile de comunicație rutieră și construcții aferente; CCf - subzona pentru 

căile de comunicație feroviară și construcții aferente; TRA - zone cu terenuri alunecătoare 

(rupturi în coastă); TAG - terenuri agricole.          

- Funcțiuni dominante:  

TAG - terenuri agricole; TRA - zone cu terenuri alunecătoare (rupturi în coastă); I - zone de 

unități industriale, depozitare și transport.            

- Funcțiuni complementare admise: se vor reglementa prin P.U.Z.;        

  

- Funcțiuni interzise: se vor reglementa prin P.U.Z.;          

  

UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ:         

- Utilizări permise ale terenurilor si clădirilor:  

Acele funcțiuni asociate cu A - zone de unități agricole și sere și LMr1 - zone exclusiv 

rezidențiale cu locuințe de tip rural (locuințe și funcțiuni complementare) P, P+1, P+2 (până la 

10 m) care pot îmbunătăți imaginea pe DN 22 Isaccea (orice functiune în zona TAG se 

amplaseaza pe baza de documentatie de urbanism - P.U.Z. cu regulament aferent); 

- Utilizări permise cu condiții: se vor reglementa prin P.U.Z.;        

  

- Interdicții temporare de construire: până la aprobarea P.U.Z. pentru toate zonele extravilane 

și intravilane.          

- Interdicții permanente: zona TRA - zone cu terenuri alunecătoare (rupturi în coastă).

 CONDIȚII DE CONFORMARE ȘI AMPLASARE A CONSTRUCȚIILOR:   

  

- Amplasarea construcțiilor fata de aliniament: se va reglementa prin P.U.Z.; 
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-Amplasarea construcțiilor în interiorul parcelei: se va reglementa prin P.U.Z.; 

- Accesul carosabil: se va reglementa prin P.U.Z.;           

- Accesul pietonal: se va reglementa prin P.U.Z.;        

- Echipare edilitară: alimentare cu apa, canalizare, energie electrica: se vor reglementa prin 

P.U.Z.; 

- Înălțimea construcțiilor: se va reglementa prin P.U.Z.;          

- Aspectul exterior al construcțiilor: se va reglementa prin P.U.Z.;       

  

- Procentul de ocupare al terenurilor (P.O.T.): se va reglementa prin P.U.Z.;  

- Coeficientul de utilizare al terenurilor (C.U.T.): se va reglementa prin P.U.Z.; 

- Spații de parcare/garare: se va reglementa prin P.U.Z.;         

  

- Spatii verzi: se vor reglementa prin P.U.Z.;        

- Împrejmuiri: se vor reglementa prin P.U.Z.; 

CONDIȚII DE CONFORMARE ȘI AMPLASARE A CONSTRUCȚIILOR: 

Amplasarea construcțiilor fata de aliniament: se va reglementa pe bază de documentaţie de 

urbanism - P.U.Z. cu regulament aferent; 

Amplasarea construcțiilor în interiorul parcelei: se va reglementa pe bază de documentaţie de 

urbanism - P.U.Z. cu regulament aferent; 

Accesul carosabil: se va reglementa pe bază de documentaţie de urbanism - P.U.Z. cu 

regulament aferent; 

Accesul pietonal: se va reglementa pe bază de documentaţie de urbanism - P.U.Z. cu 

regulament aferent; 

Racordarea tuturor clădirilor la rețelele edilitare existente: se va reglementa pe bază de 

documentaţie de urbanism - P.U.Z. cu regulament aferent; 

Înălțimea construcțiilor: se va reglementa pe bază de documentaţie de urbanism - P.U.Z. cu 

regulament aferent; 

Aspectul exterior al construcțiilor: se va reglementa pe bază de documentaţie de urbanism - 

P.U.Z. cu regulament aferent; 

Procentul de ocupare al terenurilor (P.O.T.): se va reglementa pe bază de documentaţie de 

urbanism - P.U.Z. cu regulament aferent; 

Coeficientul de utilizare al terenurilor (C.U.T.): se va reglementa pe bază de documentaţie de 

urbanism - P.U.Z. cu regulament aferent; 
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Spații de parcare/garare: se va reglementa pe bază de documentaţie de urbanism - P.U.Z. cu 

regulament aferent; 

Spatii verzi: se va reglementa pe bază de documentaţie de urbanism - P.U.Z. cu regulament 

aferent; 

Împrejmuiri: se va reglementa pe bază de documentaţie de urbanism - P.U.Z. cu regulament 

aferent; 

- Aria de studiu este determinată conform planului anexat în aviz; 

- Documentatia de urbanism va fi întocmită la scara 1/1000 pe suport topografic în sistem 

Stereo ’70 actualizată pe baza măsurătorilor din teren, vizată OCPI; 

- Analiza situației existente pe zona de studiu se va realiza multicriterial și va cuprinde: 

încadrarea reglementărilor urbanistice aprobate, funcțiuni și regim tehnic construit, 

indicatori urbanistici, gradul de ocupare al construcțiilor, altimetrie, calitatea fondului 

construit; 

- Pentru Regulamentul Local aferent PUZ, pentru amplasament vor fi stabilite reglementări 

specifice detaliate (restricții si permisivități), indici și indicatori urbanistici (regim de 

aliniere, regim de înălțime, POT, CU, bilanț teritorial, etc). 

 2. Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți: 

 Funcțiunea propusă prin prezenta documentație de urbanism este de zonă  

- Regulamentul local aferent PUZ va cuprinde și detalia reglementări referitoare la modul 

concret de utilizare a terenurilor, precum și de amplasare, dimensiuni și retrageri, limită 

edificabil cu proiecția consolelor, H min și H max, amenajărilor și plantațiilor, materiale și 

culori și ilustrare de temă privind realizarea volumelor construite (planșe ilustrare de temă 

– volumetrie, fronturi stradale desfășurate, fotomontaje, perspective la nivelul ochiului, 

prezentare 3D); 

- Configurația propunerii se va raporta la fondul construit durabil al zonei de studiu. 

Reglementarea funcțională se limitează la parcela aflată în proprietatea inițiatorului, pentru 

care s-a obținut și prezentat Certificatul de urbanism. 

3. Indicatori urbanistici obligatorii : 

- P.O.T maxim propus: 40,00 %; 

- C.U.T. maxim propus: 1,2; 

-Valorile H și RH max se vor defini în faza de elaborare PUZ; 

-Retragerile față de limitele de proprietate vor fi stabilite astfel încât să fie asigurat vecinilor 

confortul urban și un potențial echivalent de dezvoltare; 
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- Conformarea volumelor, retragerile față de limitele de proprietate și înălțimea maximă, în 

cazul în care se propun distanțe față de limitele de proprietate mai mici decât cel puțin 

jumătate din înălțimea clădirii măsurată de la cornișă, vor fi definitivate printr-un studiu 

de însorire. 

- Observaţii: documentaţia de urbanism se va elabora în condiţiile impuse de membrii 

C.T.A.T.U., prin adresa nr.48403/27.10.2022. 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților: 

- Reglementarea circulațiilor, a acceselor și a echipării edilitare se va argumenta în mod 

obligatoriu pe baza studiilor de fundamentare: Studiu de circulație și Studiu rețele edilitare, ale 

căror arie de studiu se va delimita astfel încât să fie cuprinse suprafețele afectate și elementele 

de rețele majore municipale sau județene existente în zonă precum și cele propuse prin PUG 

(dacă sunt prevăzute), integrând prevederile documentațiilor de urbanism incidente aprobate 

anterior și a lucrărilor publice autorizate sau în curs de execuție, după caz;  

- Asigurarea suprafețelor de teren necesare rezolvării corespunzătoare a circulațiilor auto și 

pietonale, a acceselor și echipării cu rețele tehnico-edilitare se va face prin grija proprietarului/ 

dezvoltatorului și constituie condiție de avizare PUZ; 

- Se va asigura o suprafață de min. 30% spații verzi plantate în sol; 

- Se vor asigura accese, circulațiile și necesarul de locuri de parcare și garare corespunzătoare 

funcțiunilor propuse; 

 5. Capacitățile de transport admise în raport cu funcțiunile propuse și cu 

încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiții 

 -  se vor stabili pe baza Studiului de Circulatie. 

 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru 

P.U.Z.: 

 - Aviz alimentare cu apă, canalizare; 

- Aviz alimentare cu energie electrică; 

- Aviz/ punct de vedere sănătatea populației; 

-Aviz Consiliul Judeţean Tulcea; 

-Aviz securitate la incendiu; 

-Aviz D.J.C. Tulcea; 

-Aviz administrator de drum, strada Transformatorului; 

-Aviz ADS; 

- Scoaterea din circuitul agricol; 

- Studiu geotehnic; 
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- Studiu de circulație vizat de Poliția Rutieră; 

- Studiu topografic recepționat O.C.P.I., cotat și în care să fie menționați vecinii 

actuali, cu delimitarea clară a terenului proprietate; 

- Punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția 

mediului; 

- Extras de carte funciară pentru informare la zi; Plan cadastral actualizat la zi; 

- Taxa SCUTIT DE TAXĂ; Taxa R.U.R.; 

 

 7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare şi 

consultare a publicului: 

 În conformitate cu prevederile art. 35 al Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, obligațiile privind procedurile 

specifice de informare și consultare a publicului vor fi îndeplinite prin grija inițiatorului 

Planului Urbanistic Zonal. 

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a 

Certificatului/-lor de urbanism nr. 339 din 03.06.2022 emis de Unitatea Administrativ 

Teritorială - Municipiul Tulcea, Direcţia De Urbanism, Amenajare Teritoriu. 

 Achitat taxa de -scutit de taxe. 

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de 

..................................  

                                   
 
 

Arhitect Șef 
Dr. Arh.  Andreea-Catrinel MATACHE 
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SECRETARIAT CTATU 
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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

MUNICIPIUL TULCEA 

Direcția Urbanism, Amenajare Teritoriu 
Serviciul Urbanism, Amenajare Teritoriu 

Compartiment Strategie Urbană 

                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                  Aprobat,  
                                                                                                                                  Primar,                                                

Ștefan ILIE 
                                                                                                  

 

Ca urmare  a cererii adresate de,  

                                 Unitatea Administrativ Teritorială, municipiul Tulcea, județul Tulcea,  
                        
   înregistrată la U.A.T. Municipiul Tulcea cu nr. 43541Din 03.10.2022; 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare, se emite: 

 

 

AVIZUL DE OPORTUNITATE 
Nr. …….. din ................................  

pentru elaborarea 
PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  

„CONSTRUIRE LOCUINŢE PENTRU TINERI, CONSTRUIRE CREŞĂ 
CARTIER E3, CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCŢIONAL ÎN 

MUNICIPIUL TULCEA(FAZA I-PLAN URBANISTIC ZONAL; FAZA II-
ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE; FAZA III-OBŢINEREA 

AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE)” ,   
                                            

generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Tulcea, strada Spitalului nr.48 și 

identificat prin cartea funciară 49349 și număr cadastral 49349,  teren în suprafață 18.759 mp. 

Terenul este în domeniu privat al municipiul Tulcea, regim juridic înscris în Certificatelor de 

urbanism nr.773 din 09.12.2021, 772 din 09.12.2021, 743 din 08.12.2021 emis de UAT – 

Municipiul Tulcea,  

cu respectarea următoarelor condiții: 

1.Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z; 

- la nord: teren neintabulat, liber de construcţii ; 

- la sud: strada Spitalului, domeniu public al UAT Tulcea, număr cadastral 43810; 
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- la est: teren neintabulat, liber de construcţii ; 

- la vest: teren adiacent caii feroviare, domeniu public al Statului Român, număr cadastral 

32886.  

 Încadrare funcțională conform P.U.G.-ului aprobat prin H.C.L. nr. 29/27.05.1996 și faza 

RLU aprobată prin  H.C.L. nr. 19/25.02.1999 si H.CL. nr. 129/2011, amplasamentul studiat se 

găsește în intravilanul localității, în  UTR 6-SPITALULUI; GC+TE - ZONA DE 

GOSPODARIE COMUNALĂ  si ZONA PENTRU ECHIPARE TEHNICO - EDILITARA;  

- Utilizari permise 

a. Utilizarile permise pentru terenurile si constructiile situate in zona functionala TE sunt cele 

specifice fiecarei subzone functionale in care sunt situate in acest moment si numai in cazurile 

in care s-a eliberat AM;  

b. Modificarea volumului sau naturii activitatilor actuale in zona functionala TE este permisa 

si se face in urma obtinerii Acordului de Mediu si a AM pe baza SIM. 

- Utilizari permise cu conditii. 

Aprobarea PUZ cu regulament aferent este posibila pe baza avizelor favorabile din partea 

forurilor abilitate care au instituit  zone de protectie. 

C.L.M.T. va aviza in mod expres utilizarile terenurilor si constructiilor din zonele protejate, de 

interes local, instituite de insasi autoritatea publica locala. 

- Interdictii temporare de construire. 

Toate subzonele functionale stabilite se afla in interdictie temporara de construire pana la 

aprobarea PUZ cu regulament aferent care stabilesc:. Modul de schimbare a parametrilor 

urbanistici in subzona functionala respectiva in conformitate cu PUGMT si cu motivele care 

pot genera schimbarile: 

* Implicatiile urbanistice ale masurilor de protectie a mediului; 

* Amplasarea si forma generala a constructiilor; 

* Conditiile specifice de organizare a circulatiei; a retelelor edilitare si tehnologice.) 

In functie de amploarea implicatiilor urbanistice si juridice, C.L.M.T. va stabili teritoriul 

pentru care se elaboreaza PUZ cu regulament aferent, teritoriu care este format din urmatoarele 

tipuri de parcele: 

a. una sau mai multe parcele alaturate pe care se realizeaza functiunile TE in constructiile 

tehnologice speciale pentru producere si conversie specifica, amplasate in general pe parcele 

separate, amplasate in afara spatiului public, fara a exclude insa amplasarea in domeniul 

privat.; 
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b. parcelele vecine ale celor de la pct. "a". 

c. parcelele pe care se realizeaza constructiile pentru transport si distributie; 

d. parcelele pe care se impun servituti pentru protectia instalatiilor si amenajarilor sau pentru 

protectia altor functiuni fata de activitatile din subzona; 

e. in cazul in care unele dintre parcelele de la pct.b; c; d au suprafete mari si nu sunt afectate in 

intregime de servitutile impuse pentru activitatea TE respective, se pot include in teritoriul 

PUZ si portiuni de parcela. 

Servitutile impuse asupra proprietatii in folosul activitatilor TE se inscriu in cadastru prin grija 

administratorului functiunii TE respective, numai in urma actiunilor pe care acesta trebuie sa le 

indeplineasca conform legii. 

- FUNCTIUNI PERMISE:  

* functiunile dominante pentru Zona de Gospodarire Comunala sunt: gararea; reparatia si 

intretinerea autobuzelor; autoturismelor si autospecialelor din dotarea activitatii gospodariei 

comunale; 

* functiunile dominante pentru Zona de Echipare Tehnico-Edilitara sunt:  

a. Tratarea si furnizarea apei potabile; 

b. Evacuarea si epurarea apelor uzate; 

c. Producerea, transformarea si furnizarea energiei electrice; 

d. Distributia gazului metan; 

e. Producerea si distribuirea incalzirii urbane (termoficare); 

f. Producerea si distribuirea incalzirii prin centrale termice cu combustibil; 

g. Reteaua de telefonie; 

h. Reteaua de CATV; 

i. Releu radio; 

j. Statie meteorologica. 

- FUNCTIUNILE COMPLEMENTARE: cu respectarea actelor normative specifice fiecarei 

functiuni, in anumite cazuri sunt fie necesare, fie permise; functiuni complementare - locuinte 

de interventie (LM); unele servicii (ISa; ISps; ISc); paza militarizata (S) s.a.; 

- FUNCTIUNILE INTERZISE: in toate subzonele functionale de GC sunt interzise activitatile 

industriale de orice fel; in zona functionala TE sunt interzise toate celelalte functiuni, cu 

exceptiile mentionate la functiunile complementare. 

- CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR 

- Amplasarea constructiilor fata de drumurile publice (drumuri nationale; judetene si 

comunale) se face in conformitate cu utilizarile permise cu conditii si cu respectarea 
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reglementarilor stabilite pentru constructiile industriale, in conformitate cu cerintele de 

securitate a drumurilor publice in raport cu folosintele cladirilor si ale amenajarilor din zona 

TE. 

- In intravilanul municipiului TULCEA, amplasarea constructiilor liniare pentru transport si 

distributie, amplasate in general in spatiul public, se poate face doar subteran in ampriza 

drumurilor publice, fara a diminua capacitatea de trafic si siguranta in exploatare a acestora, 

fac exceptie, atunci cand este cazul, constructiile provizorii autorizate de C.L.M.T. 

- Amplasarea constructiilor si a amenajarilor destinate activitatilor industriale fata de calea 

ferata din administrarea SNCFR se face conform utilizarilor permise cu conditii. 

- Amplasarea constructiilor si a amenajarilor destinate activitatilor industriale fata de calea 

ferata aflata in proprietatea societatilor comerciale se face in conformitate cu prevederile RGU. 

Servitutile de trecere a cailor ferate prin incintele societatilor comerciale se vor inscrie in 

cartile funciare ale imobilelor respective. 

- Amplasarea fata de aliniamentul parcelei a constructiilor, inclusiv a celor amplasate subteran 

pe suprafata drumurilor publice; se face conform reglementarilor stabilite pentru zona I 

(amplasarea constructiilor destinate activitatii industriale fata de aliniamentul parcelei 

industriale se face pe baza PUZ cu regulament aferent si ulterior; daca este cazul; pe baza 

PUD) si conform actelor normative specifice fiecarui tip de instalatie. 

- Amplasarea in interiorul parcelei a constructiilor 

Pentru constructii tehnologice speciale pentru producere si conversie specifica, amplasate in 

general pe parcele separate, amplasate in afara spatiului public, fara a exclude insa amplasarea 

in domeniul privat, in conformitate cu actele normative specifice fiecarui tip de activitate TE.  

Pentru constructiile subterane sau supraterane (liniare pentru transport si distributie, amplasate 

in general in spatiul public) in conformitate cu Codul Civil, cu actele normative specifice 

fiecarui tip de activitate TE, cu PUZ aprobat si cu actele juridice care sunt necesare, conform 

legii, pentru realizarea si protectia constructiilor.  

- ACCESUL AUTOVEHICULELOR 

Pentru subzona functionala privind constructiile tehnologice speciale pentru producere si 

conversie specifica; amplasate in general pe parcele separate; amplasate in afara spatiului 

public; fara a exclude insa amplasarea in domeniul privat.; accesul se face conform 

reglementarilor stabilite pentru zona I, regulamentul de functionare al fiecarei activitati TE va 

stabili, conform legii, incintele in care accesul este limitat sau interzis. 

Pentru zona de constructii liniare pentru transport si distributie, amplasate in general in spatiul 

public, accesul se face, dupa caz, in conditiile stabilite de Inspectoratul Judetean de Politie 



 

str. Păcii, nr. 20, codul poștal 820033, tel: +40 0240-511 440, 
fax: +40 0240-517 736, e-mail:contact@primariatulcea.ro, site: www.primariatulcea.ro 

ISO 9001:2015 – Nr. Certificat: 203039/A/0001/UK/RO 

TULCEA pentru organizari de santier si/sau interventii sau in conditiile stabilite prin actele 

normative specifice fiecarui tip de activitate. 

- ACCESUL PIETONAL se face conform reglementarilor stabilite pentru zona I, regulamentul 

de functionare al fiecarei activitati TE va stabili, conform legii, incintele in care accesul este 

limitat sau interzis. 

- RACORDAREA LA RETELELE TEHNICO-EDILITARE existente si racordarea unei retele 

de distributie la folosintele din alte zone functionale; se face conform reglementarilor stabilite 

pentru zona. 

Realizarea de retele tehnico-edilitare noi, extinderea sau redimensionarea unor retele existente, 

se face pe baza PUZ cu regulamente aferente, aprobate conform legii, aceste PUZ sunt 

necesare studiilor de fezabilitate ale constructiilor si amenajarilor. 

Proprietatea publica asupra retelelor edilitare 

Retelele tehnico-edilitare realizate conform PUZ sunt, dupa caz, in proprietatea publica a 

statului, a Judetului TULCEA sau a Municipiului TULCEA, chiar daca investitia a fost 

suportata de utilizatori din afara sistemului respectiv. In cazul in care pentru folosintele 

exclusive ale unor utilizatori se realizeaza o retea tehnico-edilitara speciala, se va proceda 

conform reglementarilor pentru zona I. 

- INALTIMEA MAXIMA A CONSTRUCTIILOR, se va stabili prin PUZ cu regulamente 

aferente conform actelor normative specifice fiecarei activitati TE; reglementarilor stabilite 

pentru zona I si a PUZ cu regulamente aferente. 

Inaltimea maxima a constructiilor industriale se va consemna inaltimea in metri de la nivelul 

terenului la cornisa (numarul de niveluri al cladirilor este nerelevant ca urmare a variabilitatii 

inaltimii medii a unui nivel in functie de cerintele tehnologice; prioritare in cazul constructiilor 

din zona 1). 

Inaltimea maxima care se consemneaza in PUZ cu regulament aferent pentru constructiile 

industriale va respecta intervalurile de inaltime corespunzatoare cladirilor cu functiunea de 

locuit; pentru simplificarea reprezentarilor si posibilitatea corelarilor de analiza urbanistica in 

vederea aprobarii DU. 

Inaltimea maxima este de regula; cea a spatiului urban in care este situata constructia 

respectiva in intreaga zona I se vor respecta normele de semnalizare a inaltimii constructiilor 

prin amplasarea luminilor de balizaj. 

Adancimea minima de pozare a conductelor sau a altor constructii subterane, este reglementata 

de normativele respectivelor conducte. In PUZ cu regulament aferent aprobat conform legii 
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pot prevede, cu justificarile necesare, conditii pentru aspectul exterior al constructiilor din zona 

functionala TE. 

- PARCAJE, in interiorul fiecarei parcele industriale este obligatorie asigurarea conditiilor 

pentru parcarea, gararea sau stationarea tuturor autovehiculelor implicate in desfasurarea 

activitatii industriale respective, dupa caz: 

* Autovehicule de orice tip aflate in proprietatea sau in utilizarea unitatii industriale care isi 

desfasoara activitatea pe parcela industriala; 

* Autovehicule de orice tip pentru aprovizionareldesfacere; 

* Autovehicule de orice tip ale angajatilor si/sau delegatilor unitatii industriale care isi 

desfasoara activitatea pe parcela industriala. 

Stabilirea numarului de locuri de parcare, garare, stationare diferentiat pe criterii de gabarit, 

dimensionarea parcajelor si a spatiilor de manevra si acces se fac in conformitate cu actele 

normative in vigoare si in functie de specificul activitatilor de pe parcela. 

Amplasarea constructiilor si amenajarilor pentru parcarea, gararea si/sau stationarea 

autovehiculelor de orice fel se stabileste prin PUZ cu regulament aferent . 

- SPATII VERZI: pe fiecare parcela situata in zona functionala TE, este obligatorie 

amenajarea unei suprafete plantate de minimum 10% din suprafata parcelei, in aceasta 

suprafata se include si zona plantata de protectie realizata pe limitele parcelei; in cazul in care 

este necesara aceasta zona. 

- REALIZAREA IMPREJMUIRILOR parcelei pe toate limitele ei trebuie sa raspunda 

exigentelor Codului Civil si normativelor de rezistenta, acolo unde este cazul. Ca urmare a 

PUZ cu regulamente aferente si a Regulamentelor speciale pentru aceasta problema, CLMT 

poate impune conditii suplimentare pentru imprejmuiri; cu referire la: 

. Inaltimea minima/maxima a imprejmuirii pe oricare dintre limitele parcelei; 

. Conformatia geometrica a imprejmuirii catre spatiile publice sau incintele semipublice: 

inaltimea; grosimea, traseul in plan; 

. Materialele care trebuie folosite, structura de rezistenta, culoarea, transparenta/opacitatea 

imprejmuirii; 

. Un anumit scop deosebit, urmarit de edili si definit în tema de proiectare a PUZ. 

 CONDIȚII DE CONFORMARE ȘI AMPLASARE A CONSTRUCȚIILOR:   

  

- Amplasarea construcțiilor fata de aliniament: se va reglementa prin P.U.Z.; 

-Amplasarea construcțiilor în interiorul parcelei: se va reglementa prin P.U.Z.; 

- Accesul carosabil: se va reglementa prin P.U.Z.;           
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- Accesul pietonal: se va reglementa prin P.U.Z.;        

- Echipare edilitară: alimentare cu apa, canalizare, energie electrica: se vor reglementa prin 

P.U.Z.; 

- Înălțimea construcțiilor: se va reglementa prin P.U.Z.;          

- Aspectul exterior al construcțiilor: se va reglementa prin P.U.Z.;       

  

- Procentul de ocupare al terenurilor (P.O.T.): se va reglementa prin P.U.Z.;  

- Coeficientul de utilizare al terenurilor (C.U.T.): se va reglementa prin P.U.Z.; 

- Spații de parcare/garare: se va reglementa prin P.U.Z.;         

  

- Spatii verzi: se vor reglementa prin P.U.Z.;        

- Împrejmuiri: se vor reglementa prin P.U.Z.; 

CONDIȚII DE CONFORMARE ȘI AMPLASARE A CONSTRUCȚIILOR: 

Amplasarea construcțiilor fata de aliniament: se va reglementa pe bază de documentaţie de 

urbanism - P.U.Z. cu regulament aferent; 

Amplasarea construcțiilor în interiorul parcelei: se va reglementa pe bază de documentaţie de 

urbanism - P.U.Z. cu regulament aferent; 

Accesul carosabil: se va reglementa pe bază de documentaţie de urbanism - P.U.Z. cu 

regulament aferent; 

Accesul pietonal: se va reglementa pe bază de documentaţie de urbanism - P.U.Z. cu 

regulament aferent; 

Racordarea tuturor clădirilor la rețelele edilitare existente: se va reglementa pe bază de 

documentaţie de urbanism - P.U.Z. cu regulament aferent; 

Înălțimea construcțiilor: se va reglementa pe bază de documentaţie de urbanism - P.U.Z. cu 

regulament aferent; 

Aspectul exterior al construcțiilor: se va reglementa pe bază de documentaţie de urbanism - 

P.U.Z. cu regulament aferent; 

Procentul de ocupare al terenurilor (P.O.T.): se va reglementa pe bază de documentaţie de 

urbanism - P.U.Z. cu regulament aferent; 

Coeficientul de utilizare al terenurilor (C.U.T.): se va reglementa pe bază de documentaţie de 

urbanism - P.U.Z. cu regulament aferent; 

Spații de parcare/garare: se va reglementa pe bază de documentaţie de urbanism - P.U.Z. cu 

regulament aferent; 
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Spatii verzi: se va reglementa pe bază de documentaţie de urbanism - P.U.Z. cu regulament 

aferent; 

Împrejmuiri: se va reglementa pe bază de documentaţie de urbanism - P.U.Z. cu regulament 

aferent; 

- Aria de studiu este determinată conform planului anexat în aviz; 

- Documentatia de urbanism va fi întocmită la scara 1/1000 pe suport topografic în sistem 

Stereo ’70 actualizată pe baza măsurătorilor din teren, vizată OCPI; 

- Analiza situației existente pe zona de studiu se va realiza multicriterial și va cuprinde: 

încadrarea reglementărilor urbanistice aprobate, funcțiuni și regim tehnic construit, 

indicatori urbanistici, gradul de ocupare al construcțiilor, altimetrie, calitatea fondului 

construit; 

- Pentru Regulamentul Local aferent PUZ, pentru amplasament vor fi stabilite reglementări 

specifice detaliate (restricții si permisivități), indici și indicatori urbanistici (regim de 

aliniere, regim de înălțime, POT, CU, bilanț teritorial, etc). 

 2. Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți: 

 Funcțiunea propusă prin prezenta documentație de urbanism este de zonă  

- Regulamentul local aferent PUZ va cuprinde și detalia reglementări referitoare la modul 

concret de utilizare a terenurilor, precum și de amplasare, dimensiuni și retrageri, limită 

edificabil cu proiecția consolelor, H min și H max, amenajărilor și plantațiilor, materiale și 

culori și ilustrare de temă privind realizarea volumelor construite (planșe ilustrare de temă 

– volumetrie, fronturi stradale desfășurate, fotomontaje, perspective la nivelul ochiului, 

prezentare 3D); 

- Configurația propunerii se va raporta la fondul construit durabil al zonei de studiu. 

Reglementarea funcțională se limitează la parcela aflată în proprietatea inițiatorului, pentru 

care s-a obținut și prezentat Certificatul de urbanism. 

3. Indicatori urbanistici obligatorii : 

Subzonă LIu1- P.O.T maxim propus; 40,00 %; CUT maxim propus -2,0 

Subzonă Isi-P.O.T. maxim propus 50;  CUT maxim propus -0,50; 

Subzonă Isas-P.O.T. maxim propus 40; CUT maxim propus -1,20; 

-Valorile H și RH max se vor defini în faza de elaborare PUZ; 

-Retragerile față de limitele de proprietate vor fi stabilite astfel încât să fie asigurat vecinilor 

confortul urban și un potențial echivalent de dezvoltare; 

- Conformarea volumelor, retragerile față de limitele de proprietate și înălțimea maximă, în 

cazul în care se propun distanțe față de limitele de proprietate mai mici decât cel puțin 
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jumătate din înălțimea clădirii măsurată de la cornișă, vor fi definitivate printr-un studiu 

de însorire. 

- Observaţii: documentaţia de urbanism se va elabora în condiţiile impuse de membrii 

C.T.A.T.U., prin adresa nr.48404/27.10.2022. 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților: 

- Reglementarea circulațiilor, a acceselor și a echipării edilitare se va argumenta în mod 

obligatoriu pe baza studiilor de fundamentare: Studiu de circulație și Studiu rețele edilitare, ale 

căror arie de studiu se va delimita astfel încât să fie cuprinse suprafețele afectate și elementele 

de rețele majore municipale sau județene existente în zonă precum și cele propuse prin PUG 

(dacă sunt prevăzute), integrând prevederile documentațiilor de urbanism incidente aprobate 

anterior și a lucrărilor publice autorizate sau în curs de execuție, după caz;  

- Asigurarea suprafețelor de teren necesare rezolvării corespunzătoare a circulațiilor auto și 

pietonale, a acceselor și echipării cu rețele tehnico-edilitare se va face prin grija proprietarului/ 

dezvoltatorului și constituie condiție de avizare PUZ; 

- Se va asigura o suprafață de min. 30% spații verzi plantate în sol; 

- Se vor asigura accese, circulațiile și necesarul de locuri de parcare și garare corespunzătoare 

funcțiunilor propuse; 

 5. Capacitățile de transport admise în raport cu funcțiunile propuse și cu 

încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiții 

 -  se vor stabili pe baza Studiului de Circulatie. 

 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru 

P.U.Z.: 

 - Aviz alimentare cu apă, canalizare; 

- Aviz alimentare cu energie electrică; 

- Aviz/ punct de vedere sănătatea populației; 

-Aviz securitate la incendiu; 

- Aviz D.I.A.P.; 

- Aviz căi ferate; 

- Studiu geotehnic; 

- Studiu de circulație vizat de Poliția Rutieră; 

-Studiu topografic recepționat O.C.P.I., cotat și în care să fie menționați vecinii actuali, 

cu delimitarea clară a terenului proprietate; 

- Punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția 

mediului; 
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- Extras de carte funciară pentru informare la zi; Plan cadastral actualizat la zi; 

- Taxa SCUTIT DE TAXĂ; Taxa R.U.R.; 

 

 

 7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare şi 

consultare a publicului: 

 În conformitate cu prevederile art. 35 al Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, obligațiile privind procedurile 

specifice de informare și consultare a publicului vor fi îndeplinite prin grija inițiatorului 

Planului Urbanistic Zonal. 

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a 

Certificatelor de urbanism nr.773 din 09.12.2021, 772 din 09.12.2021, 743 din 08.12.2021  

emis de Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Tulcea, Direcţia De Urbanism, 

Amenajare Teritoriu. 

 Achitat taxa de -scutit de taxe. 

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de 

..................................  

                                   
 
 

Arhitect Șef 
Dr. Arh.  Andreea-Catrinel MATACHE 
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ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

MUNICIPIUL TULCEA 

Direcția Urbanism, Amenajare Teritoriu 
Serviciul Urbanism, Amenajare Teritoriu 

Compartiment Strategie Urbană 

                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                  Aprobat,  
                                                                                                                                  Primar,                                                

Ștefan ILIE 
                                                                                                  

 

Ca urmare  a cererii adresate de,  

                                 Unitatea Administrativ Teritorială, municipiul Tulcea, județul Tulcea,  
                        
   înregistrată la U.A.T. Municipiul Tulcea cu nr. 41636 din 20.09.2022; 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare, se emite: 

 

 

AVIZUL DE OPORTUNITATE 
Nr. …….. din ................................  

pentru elaborarea 
PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru  

„CREŞTEREA ACCESULUI LA LOCUINŢE DE CALITATE PENTRU 
TINERI AFLAŢI ÎN DIFICULTATE PRIN CONSTRUIREA DE LOCUINŢE  

nZEB PLUS-PENTRU TINERI ÎN MUNICIPIUL TULCEA (FAZA II-

ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE; FAZA III-OBŢINEREA 

AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE)”.                                                     

generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Tulcea, strada Taberei, F.N. și identificat 

prin cartea funciară 51640 și număr cadastral 51640,  teren în suprafață 7.230 mp. Terenul este 

în domeniu privat al municipiul Tulcea, regim juridic înscris în Certificatul de urbanism nr. 

342 din 03.06.2022 emis de UAT – Municipiul Tulcea, în baza H.C.L. 94/28.04.2022, 

cu respectarea următoarelor condiții: 

1.Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z; 

- la nord-: strada Taberei; 

- la sud: strada Viitorului, drum neasfaltat propus spre extindere, conform PUG şi locuinţe 

individuale; 
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- la est: Zonă comercială ; 

- la vest: Zonă industrială.  

 Încadrare funcțională conform P.U.G.-ului aprobat prin H.C.L. nr. 29/27.05.1996 și faza 

RLU aprobată prin  H.C.L. nr. 19/25.02.1999 si H.CL. nr. 129/2011, amplasamentul studiat se 

găsește în intravilanul localității, în UTR 4-TABEREI, în zonele: 

- zonă P-ZONĂ DE PARCURI, COMPLEXE SPORTIVE, RECREERE, TURISM,PERDELE 

DE PROTECŢIE, Subzonă-Ppp Perdele de protecţie şi spaţii verzi: 

Subzone funcționale:-- 

Pp - Subzonă parcuri, grădini de cartier, scuaruri; 

Pcs - Subzonă complexe și baze sportive; 

Ppp - Subzonă perdele de protecție și altele; 

Funcțiuni dominante: Pentru subzona Ppp Perdele de protecție si alte zone verzi, sunt 

predominante funcțiile de protecție si separare intre zone si subzone cu funcțiuni incompatibile 

sau puțin compatibile. 

Funcțiuni complementare admise: 

Pentru subzona parcuri, grădini de cartier, scuaruri - C-Zonă centrală, ISc - Construcții 

comerciale dimensionate adecvat, ISct- Construcții de cultura integrate corect, ISc - 

Construcții comerciale, GC+TE - Zona de gospodărie comunala (si de cimitire) si pentru 

echipare tehnica edilitara (construcțiile si amenajările necesare activitatii de funcționare si 

întreținere, dimensionate si integrate corect), CCr - Cai de comunicație rutiere si construcții 

aferente, CCp -Circulația pietonala majora si piețe civice . 

Pentru subzona complexe si baze sportive - C - Zona centrala,, ISc -Construcții comerciale, 

ISt- Construcții pentru turism , ISsp -Construcții si amenajari sportive, ISps-Construcții pentru 

alte prestări de servicii, Pcs-Complexe sportive, Ppp-Perdele de protecție si alte zone verzi, 

GC+TE- Zona de gospodărie comunala (si de cimitire) si pentru echipare tehnica edilitara 

(construcțiile si amenajările necesare activitatii de funcționare si întreținere, dimensionate si 

integrate corect), CCr-Cai de comunicație rutiere si construcții aferente, CCp-Circulația 

pietonala majora si piețe civice. 

Pentru subzona perdele de protecție si altele - IS - Zona pentru instituții publice si servicii de 

interes general, P-Zona de parcuri, complexe sportive, recreere, perdele de protecție, GC+TE-

Zona de gospodărie comunala (si de cimitire) si pentru echipare tehnica edilitara, CC-Zona 

pentru cai de comunicație si circulațiile aferente, S-Zona cu destinație speciala, cu mențiunea 

ca se accepta numai construcții existente si integrate in perdeaua de protecție precum si 
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construcții noi pentru activitatea de funcționare, întreținere a subzonei in rezolvări minimale 

(chiar provizorii) integral disimulate in spațiu verde. 

Funcțiuni interzise: Sunt interzise toate funcțiunile care nu constituie in fiecare subzona, 

funcțiunea de baza a acesteia. 

UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ: 

Utilizări permise ale terenurilor si clădirilor: Pentru fiecare tip de subzona sunt permise: 

• activitatile de baza ale acesteia; 

• activitatile funcțiunilor complementare care susțin si potenteaza funcțiunea principala; 

• activitatile de intretinere ale funcțiunii principale si a celor complementare admise 

Stabilirea riguroasa a dozării calitative si cantitative a funcțiunilor complementare si 

activitatilor permise se face prin PUZ cu regulament aferent pentru fiecare amplasament in 

parte. 

Gestionarea activitatii de producție si intretinere a spatiilor plantate trebuie asigurata conform 

prevederilor din studiul pregătitor “Spatii verzi”, cu o atentie speciala acordata activitatii de 

producție dendro-floricola, activitate care practic trebuie înființata. 

Utilizări permise cu condiții: orice functiune in zona P se autorizeaza pe baza de documentatie 

de urbanism - P.U.Z. 

Interdicții temporare de construire: Interdicții temporare de construire, pana la aprobarea PUZ 

cu regulament aferent. 

CONDIȚII DE CONFORMARE ȘI AMPLASARE A CONSTRUCȚIILOR: 

Amplasarea construcțiilor fata de aliniament: se va reglementa pe bază de documentaţie de 

urbanism - P.U.Z. cu regulament aferent; 

Amplasarea construcțiilor în interiorul parcelei: se va reglementa pe bază de documentaţie de 

urbanism - P.U.Z. cu regulament aferent; 

Accesul carosabil: se va reglementa pe bază de documentaţie de urbanism - P.U.Z. cu 

regulament aferent; 

Accesul pietonal: se va reglementa pe bază de documentaţie de urbanism - P.U.Z. cu 

regulament aferent; 

Racordarea tuturor clădirilor la rețelele edilitare existente: se va reglementa pe bază de 

documentaţie de urbanism - P.U.Z. cu regulament aferent; 

Înălțimea construcțiilor: se va reglementa pe bază de documentaţie de urbanism - P.U.Z. cu 

regulament aferent; 

Aspectul exterior al construcțiilor: se va reglementa pe bază de documentaţie de urbanism - 

P.U.Z. cu regulament aferent; 
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Procentul de ocupare al terenurilor (P.O.T.): se va reglementa pe bază de documentaţie de 

urbanism - P.U.Z. cu regulament aferent; 

Coeficientul de utilizare al terenurilor (C.U.T.): se va reglementa pe bază de documentaţie de 

urbanism - P.U.Z. cu regulament aferent; 

Spații de parcare/garare: se va reglementa pe bază de documentaţie de urbanism - P.U.Z. cu 

regulament aferent; 

Spatii verzi: se va reglementa pe bază de documentaţie de urbanism - P.U.Z. cu regulament 

aferent; 

Împrejmuiri: se va reglementa pe bază de documentaţie de urbanism - P.U.Z. cu regulament 

aferent; 

Zone protejate: zonă de memorie urbană. 

- Aria de studiu este determinată conform planului anexat în aviz; 

- Documentatia de urbanism va fi întocmită la scara 1/1000 pe suport topografic în sistem 

Stereo ’70 actualizată pe baza măsurătorilor din teren, vizată OCPI; 

- Analiza situației existente pe zona de studiu se va realiza multicriterial și va cuprinde: 

încadrarea reglementărilor urbanistice aprobate, funcțiuni și regim tehnic construit, 

indicatori urbanistici, gradul de ocupare al construcțiilor, altimetrie, calitatea fondului 

construit; 

- Pentru Regulamentul Local aferent PUZ, pentru amplasament vor fi stabilite reglementări 

specifice detaliate (restricții si permisivități), indici și indicatori urbanistici (regim de 

aliniere, regim de înălțime, POT, CU, bilanț teritorial, etc). 

 2. Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți: 

 Funcțiunea propusă prin prezenta documentație de urbanism este de zonă  

- Regulamentul local aferent PUZ va cuprinde și detalia reglementări referitoare la modul 

concret de utilizare a terenurilor, precum și de amplasare, dimensiuni și retrageri, limită 

edificabil cu proiecția consolelor, H min și H max, amenajărilor și plantațiilor, materiale și 

culori și ilustrare de temă privind realizarea volumelor construite (planșe ilustrare de temă 

– volumetrie, fronturi stradale desfășurate, fotomontaje, perspective la nivelul ochiului, 

prezentare 3D); 

- Configurația propunerii se va raporta la fondul construit durabil al zonei de studiu. 

Reglementarea funcțională se limitează la parcela aflată în proprietatea inițiatorului, pentru 

care s-a obținut și prezentat Certificatul de urbanism. 

3. Indicatori urbanistici obligatorii : 

- P.O.T maxim propus: 40,00 %; 
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- C.U.T. maxim propus: 1,2; 

-Valorile H și RH max se vor defini în faza de elaborare PUZ; 

-Retragerile față de limitele de proprietate vor fi stabilite astfel încât să fie asigurat vecinilor 

confortul urban și un potențial echivalent de dezvoltare; 

- Conformarea volumelor, retragerile față de limitele de proprietate și înălțimea maximă, în 

cazul în care se propun distanțe față de limitele de proprietate mai mici decât cel puțin 

jumătate din înălțimea clădirii măsurată de la cornișă, vor fi definitivate printr-un studiu 

de însorire. 

- Observaţii: documentaţia de urbanism se va elabora în condiţiile impuse de membrii 

C.T.A.T.U., prin adresa nr.48400/27.10.2022. 

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților: 

- Reglementarea circulațiilor, a acceselor și a echipării edilitare se va argumenta în mod 

obligatoriu pe baza studiilor de fundamentare: Studiu de circulație și Studiu rețele edilitare, ale 

căror arie de studiu se va delimita astfel încât să fie cuprinse suprafețele afectate și elementele 

de rețele majore municipale sau județene existente în zonă precum și cele propuse prin PUG 

(dacă sunt prevăzute), integrând prevederile documentațiilor de urbanism incidente aprobate 

anterior și a lucrărilor publice autorizate sau în curs de execuție, după caz;  

- Asigurarea suprafețelor de teren necesare rezolvării corespunzătoare a circulațiilor auto și 

pietonale, a acceselor și echipării cu rețele tehnico-edilitare se va face prin grija proprietarului/ 

dezvoltatorului și constituie condiție de avizare PUZ; 

- Se va asigura o suprafață de min. 30% spații verzi plantate în sol; 

- Se vor asigura accese, circulațiile și necesarul de locuri de parcare și garare corespunzătoare 

funcțiunilor propuse; 

 5. Capacitățile de transport admise în raport cu funcțiunile propuse și cu 

încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiții 

 -  se vor stabili pe baza Studiului de Circulatie. 

 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru 

P.U.Z.: 

 - Aviz alimentare cu apă, canalizare; 

- Aviz alimentare cu energie electrică; 

- Aviz/ punct de vedere sănătatea populației; 

-Aviz securitate la incendiu; 

-Aviz DJC; 

- Acord D.I.A.P.; 
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- Studiu geotehnic; 

- Studiu de circulație vizat de Poliția Rutieră; 

- Studiu topografic recepționat O.C.P.I., cotat și în care să fie menționați vecinii 

actuali, cu delimitarea clară a terenului proprietate; 

- Punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția 

mediului; 

- Extras de carte funciară pentru informare la zi; Plan cadastral actualizat la zi; 

 - Taxa SCUTIT DE TAXĂ; Taxa R.U.R.; 

 7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specifice de informare şi 

consultare a publicului: 

 În conformitate cu prevederile art. 35 al Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru 

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, obligațiile privind procedurile 

specifice de informare și consultare a publicului vor fi îndeplinite prin grija inițiatorului 

Planului Urbanistic Zonal. 

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a 

Certificatului/-lor de urbanism nr. 342 din 03.06.2022 emis de Unitatea Administrativ 

Teritorială - Municipiul Tulcea, Direcţia De Urbanism, Amenajare Teritoriu. 

 Achitat taxa de -scutit de taxe. 

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de 

..................................  

                                   
 
 

Arhitect Șef 
Dr. Arh.  Andreea-Catrinel MATACHE 
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