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S.C. DELPHICO PROIECT  S.R.L. TULCEA 
J36/207/2010 
  
           PLAN URBANISTIC ZONAL 
 

CONSTRUIRE STATIE DE BAZA PENTRU SERVICII DE 
COMUNICATII ELECTRONICE 

 
Intravilanul municipiului Tulcea, judetul Tulcea 

  Strada PRISLAV, nr. FN 
 

MEMORIU GENERAL 
 
CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE 
         
1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei        
 

· Denumirea proiectului :  PUZ – CONSTRUIRE STATIE DE BAZA PENTRU 
SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE 

 
· Amplasament :   Intravilan municipiul TULCEA, Strada Prislav, nr. FN 
 
· Faza de proiectare :  PLAN URBANISTIC ZONAL şi REGULAMENT  

LOCAL DE  URBANISM 
 

· Beneficiar :  S.C. RCS&RDS S.A. 
                                              
· Proiectant :   S.C. DELPHICO PROIECT SRL 
 
· Nr.proiect /data elaborării :  25/2022 
 
1.2. Obiectul PUZ            
  

Planul Urbanistic Zonal are ca obiect amplasarea in intravilanul orasului Tulcea, 
pe un teren  cu o suprafaţă de 250,00 mp, a unei statii de emisie receptie telefonie 
mobila in sistem-GSM si bransamentul electric aferent. 

 Terenul in suprafata de 250,00 mp este proprietate privata, conform contractului 
de superficie nr 80 din 21.01.2022. 
  

Suprafata de teren aflata in studiu este in suprafata totala de 28967 mp situata in 
intravilanul orasului Tulcea aprobat prin HCL 29/27.05.1996 -de aprobare a Planului 
Urbanistic General si al RLU aferent-municipiului Tulcea. 
 

Vecinii  terenului studiat sunt :  
- la N : Nr cad 51199 – LOT 1 
- la E : DRUM 
- la S : Nr cad 51199 – LOT 1 
- la V : Nr cad 51199 – LOT 1  
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1.3. Surse documentare  
          
· Ridicarea topografica intocmita de S.C ROFLAND CONS S.R.L. si receptionata  de 
OCPI Tulcea; 
· Planul Urbanistic General al municipiului Tulcea si Regulamentul local aferent, proiect. 

Nr. 1/1995, aprobat prin HCL nr. 29/1996 si HCL nr.19/1999 de aprobare a RLU aferent; 
· Documentaţie fotografică 
· Deplasări pe teren 
· Informaţii din avizele deţinătorilor de conducte şi reţele 
●Tema de proiectare  
 
CAPITOLUL 2 – STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII       
 
2.1. Evoluţia zonei   
           

Municipiul Tulcea este amplasat  in nordul judetului fiind asezat  intr-o zona 
colinara la altitudini de 30 m pe malul Dunarii, poarta de intrare in Rezervatia Biosferei 
Delta Dunarii. Teritoriul administrativ al municipiului are ca vecini: comunele Somova si 
Frecatei (la vest), comunele Frecatei, Valea Nucarilor si Mihail Kogalniceanu (la sud), 
comuna Ceatalchioi (la nord) si comunele Pardina, Maliuc si Nufaru (la est). 

Relatiile in teritoriu sunt desebit de avantajoase, teroriul administrativ al 
municipiului fiind strabatut de  drumul  national DN 22-E 87 care leaga zona de 
municipiul resedinta de judet si de judetul Constanta si de drumurile judetene care fac 
legatura cu comunele invecinate.   

Suprafata teritoriului administrativ al orasului este de 12 188,03 ha. 
Municipiul Tulcea este centru polarizator al judetului. 
Zona din intravilanul municipiului Tulcea nu a constituit un factor semnificativ 

pentru dezvoltare, fiind o zona nedezvoltata din punct de vedere al fondului construit.   
Amplasamentul studiat este situat conform Certificatului de Urbanism nr.198 din 

23.03.2022 emis de UAT – Municipiul Tulcea pe strada Prislav - INTRAVILAN, in U.T.R. 
nr. 11, zona P – ZONA DE PARCURI, COMPLEXE SPORTIVE, RECREERE, TURISM, 
PERDELE DE PROTECTIE si partial zona LM – ZONA REZIDENTIALA CU LOCUINTE 
P, P+1, P+2 (pana la 10 m), Subzona LMu1 – exclusive rezidentiala – locuinte si 
functiuni complementare. 

 
2.2. Încadrarea în localitate         

Amplasamentul pe care se doreste a se realiza „CONSTRUIRE STATIE DE 
BAZA PENTRU SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE”, este alcatuit dintr-un 
teren cu folosinta actuala teren liber de constructii – a se vedea planul de amplasament 
si delimitare a imobilului. 
 
2.3. Elemente ale cadrului natural        
 

Relieful este specific podisului Dobrogei, orasul situandu-se intr-o zona colinara 
cu inaltimi de pana la 30 m, cu depozite loessoide. 

Municipiul este marginit la nord de fluviul Dunarea.  
Clima municipiului Tulcea este temperat-continentala cu influente sub-

mediteraneene. Iarna se face simtit aerul arctic, din nord, care provoaca scaderea 
temperaturii.  

Temperatura medie anuala din Tulcea este una dintre cele mai ridicate din tara, 
fiind de 10,8 grade. Precipitatiile medii anuale sunt de 350-500 mm. Debitele Dunarii 
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sunt in medie, la Tulcea, de aproximativ 5000-6000 mc/s, minimele fiind de 2000 mc/s, 
iar maximele de 15.000-16.000 mc/s. 
 Pe teritoriul orasului nu sunt cursuri de apa permanente cu exceptia Dunarii. 
 
2.4. Circulaţia            
 
 Accesul principal in zona studiata se realizeaza din strada Prislav – drum aflat in 
stare buna. 
 
2.5. Ocuparea terenurilor           

Amplasamentul se afla in teren cu categoria de folosinta „teren liber” , zona P – 
ZONA DE PARCURI, COMPLEXE SPORTIVE, RECREERE, TURISM, PERDELE DE 
PROTECTIE si partial zona LM – ZONA REZIDENTIALA CU LOCUINTE P, P+1, P+2 
(pana la 10 m), Subzona Lmu1 – exclusiv rezidentiala – locuinte si functiuni 
complementare conform Certificatului de Urbanism Nr. 198 din 23.03.2022 emis de UAT 
– Municipiul Tulcea. 

 
2.6. Echiparea edilitară  
 

Amplasamentul dispune de posibilitati de racord in vecinatate la toate utilitatile 
urbane (apa si energie electrica).  
 In prezent exista retele de distributie: 

- Energie electrica; 
- Alimentare cu apa; 
- Telefonie. 

 
2.7. Probleme de mediu  
           

Prin acest Plan urbanistic zonal se propune amplasarea in intravilanul 
municipiului Tulcea pe un teren  cu o suprafaţă de 250.00 mp, a unei statii de emisie 
receptie telefonie mobila in sistem-GSM si bransamentul electric aferent. Terenul 
aferent implementării proiectului in suprafata de 250.00 mp este proprietate privata, 
conform contractului de superficie nr 80 din 21.01.2022. 
 
LOTUL REGLEMENTAT – S = 250.00 mp 
          X=800128.065  Y=417257.032   
          X=800140.989  Y=417264.913   
          X=800132.956 Y=417279.457   
          X=800120.149 Y=417271.648   
 
INVENTAR DE COORDONATE 
ZONA STUDIATA  S= 39697.72 mp 
          X=800055.272   Y=417327.971   
          X=800061.352   Y=417124.340   
          X=800084.127   Y=417062.074   
          X=800105.431   Y=417353.943   
          X=800055.272   Y=417327.971   
          X=800061.352   Y=417124.340   
          X=800084.127   Y=417062.074   
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o caracteristicile turnului: H = 30m + 2.60m inaltime paratrasnet 
- Statia de emisie receptie consta in urmatoarele echipamente: 

o turn metalic ancorat H=30m  + 2.60m inaltime paratrasnet 
o gard defensiv 12mx13m cu deschiderea portii in interior 
o platforma pentru echipamente pe care se va monta o paragheata 2x1,5m 

si un suport pentru tablouri electrice. Perimetral acestei placi din beton se 
va realiza un trotuar cu latimea de 1.00 m si panta de 5%; 

o 1 minishelter amplasat sub paragheata 
o 1 TD si 1 CCGT (cutie comutare generator trifazic) 
o Pat de cabluri 300 mm de la minishelter pana la turn 
o Antene MW diam. 0.6 pe cate un suport offset 400mm/ L=1m – fata turn 

 
Planul  nu are legatură directă și nu este necesar pentru managementul ariilor 

protejate de interes comunitar din zonă dar va veni in sprijinul dezvoltarii rețelelor de 
comunicație în zona ariei protejate. 
 
 Implementarea planului propus nu va fragmenta habitatele speciilor și nu se va 
produce pierderea unor suprafețe ale habitatelor speciilor de păsări. 
 Obiectivele de conservare ale ariei naturale protejate de interes comunitar nu vor 
fi afectate prin implementarea acestui plan întrucât pe amplasament si in imediata 
vecinatate nu se regarsesc specii de interes comunitar, statutul de conservare al 
acestora nu poate fi afectat, nu se reduce suprafata habitatelor si/sau numarul 
exemplarelor speciilor de interes comunitar. 

Din analiza aspectelor privind biodiversitatea zonei se poate aprecia ca planul  
supus aprobarii NU va avea un impact negativ asupra factorilor de mediu si in special 
asupra speciilor de pasari. 
 
2.1. Opţiuni ale populaţiei 
          

Avand in vedere ca zona este, conform P.U.G. zona P, subzona Lmu1, a rezultat 
necesitatea reglementarii zonei doar pe baza de documentatie de urbanism – P.U.Z..  

Punctul de vedere al elaboratorului prezentului PUZ este de asemenea favorabil 
solicitarii beneficiarului, considerand intemeiata intentia acestuia de a dezvolta in zona 
functiunea de servicii cu activitati complementare si compatibile (in imediata vecinatate 
este aceeasi functiune). 

Se va respecta legislatia in vigoare cu privire la informarea publicului conform 
Ordinului 2701/2010. 
 
CAPITOLUL 3 – PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 
     
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare        
         Studiul geotehnic realizat deja de la aceasta faza de proiectare prezinta 
posibilităţile de construibilitate cu condiţia aplicării măsurilor corespunzătoare în timpul 
execuţiei şi a exploatării ulterioare.  
   
3.2. Prevederile P.U.G.           
 Conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL nr. 29/27.05.1996 si faza 
R.L.U. aprobata prin HCL nr 19/25.02.1999 si HCL nr 129/2011 amplasamentul studiat 
se afla in UTR 22 -  zona P – ZONA DE PARCURI, COMPLEXE SPORTIVE, 
RECREERE, TURISM, PERDELE DE PROTECTIE. 
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 Valorile maxime admise ale indicilor de densitate a construirii pe parcela nu sunt 
reglementate, autorizarea facandu-se doar pe baza de documentatie de urbanism 
P.U.Z. 

Obiectul acestui Plan Urbanistic Zonal se incadreaza in prevederile legislatiei in 
domeniu, si foloseste la reglementarea indicilor urbanistici de control (P.O.T. , C.U.T. si 
regim de inaltime). 
 

Avand in vedere argumentele expuse in capitolele anterioare privind potentialul 
natural si posibilitatile oferite de amplasamentul studiat in raport cu restul localitatii, 
respectarea regulilor de insorire ale volumului propus, precum si de avantajele de ordin 
social, se apreciaza ca se indeplinesc conditiile de aprobare a introducerii indicilor 
urbanistici de control si a regulilor de amplasare la nivel de parcela. 
 
3.3. Valorificarea cadrului natural        
 
 Perimetrul studiat nu prezintă restricţii de construire şi execuţie rezultate din 
amplasament. 

Amplasarea în spaţiu, volumetria şi plastica  obiectivului este adecvata functiunii 
si  cadrului natural. 
 
3.4. Modernizarea circulaţiei          

Din punct de vedere al circulatiei in zona nu sunt constrangeri de nici un fel, 
circulatia putand sa se desfasoare pe Str Prislav, care este intr-o stare buna. 
 

Revine în sarcina beneficiarului – conform prevederilor art. 13 din Regulamentul 
General de Urbanism aprobat prin HGR nr. 525 /1996 – obligaţia efectuării, în parte sau 
în total, a lucrărilor de infrastructură şi de echipare tehnico-edilitară în interiorul 
perimetrului studiat, în baza unor contracte prealabile cu autorităţile publice locale.  

În ceea ce priveşte accesul carosabil in incinta propusă prin prezenta 
documentaţie, acesta se va realiza din drumul existent. 

 
Referitor la parcarea autovehiculelor, s-au avut în vedere precizările art. 33 din 

HGR nr. 525 / 1996 (R.G.U.) şi anexa 5. Faţă de acestea se mai fac următoarele 
precizări:  
- parcarea autovehiculelor de toate tipurile se va face numai în incinta obiectivului; 
- este interzisă parcarea autovehiculelor în lungul str. Prislav. 

 
Conform art. 26 din RGU, autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de 

orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi 
destinaţiei construcţiei. 

 
În sensul articolului sus-menţionat, prin accese pietonale se înţeleg căile de 

acces pentru pietoni dintr-un drum public, care pot fi :  
- trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe 

terenuri proprietate publică, sau după caz, pe terenuri proprietate privată grevată 
de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului. 

 
În cadrul amplasamentului studiat accesul este strict destinat salariatilor 

beneficiarului insarcinati cu intretinerea si depanarea obiectivului. 
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3.5. Zonarea funcţionala, reglementari si indicatori urbanistici    
  

La elaborarea prezentei documentaţii urbanistice s-au avut în vedere următoarele 
elemente de analiză şi criterii :  

- interconectarea intereselor generale ale zonei cu strategia de dezvoltare a 
comunei; 

- statuarea unei dezvoltări durabile a zonei; 
- zonificarea teritorial-funcţională din care să rezulte natura dominantă a activităţii 

de bază; 
- protecţia factorilor naturali din perimetrul zonei studiate; 
- modul de utilizare a terenurilor prin evidenţierea indicatorilor urbanistici; 

 
      Zonificare :  
 
      Pe teritoriul studiat în PUZ se disting următoarele zone şi subzone funcţionale, 
 respectiv :  

 
o IS – zona institutii si servicii 
o M - Zona cu functiuni mixte conform P.U.G. 
o Zona industriala Est, Municipiul Tulcea, conform P.U.Z. aprobat prin 

H.C.L. nr. 25/25.01.2007 – SUBZONA „E” – Zona de cladiri de productie, 
depozitare si servicii, inclusiv locuinte P+1, P+1+M(DE SERVICIU) 

o Ccr - zona căi de comunicaţie 
 
 Parcelare : 
 

Aşa cum rezultă din piesele desenate, pentru realizarea obiectivului exista o 
parcela cu functiunea „constructii pentru telecomunicatii”. 

 
 Reguli generale privind modul de ocupare al terenurilor 
 

Terenul destinat amplasarii antenei pentru telefonia mobila, este situat in afara 
zonei drumului de exploatare. 
 Statia de emisie receptie consta in urmatoarele echipamente: 

o turn metalic ancorat H=30m  + 2.60m inaltime paratrasnet 
o gard defensiv 12mx13m cu deschiderea portii in interior 
o platforma pentru echipamente pe care se va monta o paragheata 2x1,5m 

si un suport pentru tablouri electrice. Perimetral acestei placi din beton se 
va realiza un trotuar cu latimea de 1.00 m si panta de 5%; 

o 1 minishelter amplasat sub paragheata 
o 1 TD si 1 CCGT (cutie comutare generator trifazic) 
o Pat de cabluri 300 mm de la minishelter pana la turn 

 
Retragerile edificabilului fata de limita de proprietate este de 1.00 m fata de limita 

din partea estica a amplasamentului (drum de acces). Pe laturile nordica, sudica si 
vestica limita edificabilului coincide cu limita de proprietate. 
  

Permisivităţi : 
  

În zona destinata dotarilor pentru comunicatii nu se vor realiza decat constructiile 
tehnologice aferente antenei;  
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Constrângeri : 
 

Se interzic orice unităţi poluante sau generatoare de riscuri tehnologice.  
 

Reguli generale privind modul de realizare a construcţiilor propuse : 
 
Turnul metalic ancorat va avea inaltimea de h=30m + 2.60m inaltime paratrasnet 

si va fi alcatuit din 11 tronsoane. In consecinta, se reglementeaza un regim maxim de 
inaltime de 35 m. 

Montantii structurii si barele de zabrelire sunt alcatuite din tevi de otel laminate la 
cald. 

Structura principala de rezistenta a turnului (montanti, diagonale, distantieri) este 
completata de alte elemente auxiliare. 
 
 Se va amplasa un gard anti-efractie in jurul pilonului si se va monta o poarta de 
acces la sit cu deschidere interioara. 
  

Panourile gardului vor fi din plasa sudata si cu sarma ghimpata la partea 
superioara. Panourile de gard vor fi sustinute de stalpi metalici pozitionati la 2,0 m 
interax si prinsi intr-o fundatie continua pe intreg perimetrul parcelei. 

Toata confectia metalica va fi zincata termic si vopsita electrostatic. 
 

Indicatori urbanistici :  
           Având în vedere că in incinta afectata de obiectiv se vor amplasa o serie de 
retele subterane, antena, shelterul, se propun urmatorii indicatori urbanistici : 
 
Antena telefonie mobila: 
 

POTmaxim: 
80 % 
CUT maxim 
: 1.00 

 
INDICATORI URBANISTICI - LOT REGLEMENTAT: 
Steren            = 250.00 mp 
P.O.T. existent = 0.00% 
C.U.T. existent = 0.00 
P.O.T. PROPUS = 80.00% 
C.U.T. PROPUS = 1.00 
      
3.6. Dezvoltarea echipării edilitare         

Pentru rezolvarea utilităţilor necesare investiţiei se propun următoarele lucrări: 
 

ALIMENTARE CU APA 
 
Nu este cazul 

 
  CANALIZARE  
 

Nu este cazul. 
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ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICA  
 

Nu este cazul 
 
 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA .  
 
Se va obtine aviz pentru alimentarea cu energie electrica. 

 
3.7. Protecţia mediului           
  Protecţia mediului trebuie să fie principala preocupare a beneficiarului. 

 Depozitarea deşeurilor rezultate in timpul executiei lucrarii, se va face în mod 
controlat iar evacuarea acestora se va efectua numai prin intermediul serviciilor de 
salubritate ale comunei(contract de prestari servicii). 
 
3.8. Obiective de utilitate publica         

În planşa referitoare la „proprietatea asupra terenurilor” sun evidentiate 
urmatoarele tipuri de proprietate: 
-    terenuri proprietate publică de interes local (drumul de exploatare si drumuri 
stradale) 

-  terenuri proprietate privată a persoanelor fizice si juridice 
 
CAPITOLUL 4 – CONCLUZII, MASURI ÎN CONTINUARE   
4.1. Concluzii            
 
● Prezentul Plan Urbanistic Zonal a fost elaborat în conformitate cu prevederile 
următoarelor acte normative în domeniu :  
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare :  
- Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin HGR nr. 525/1996, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare. 
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 
completările ulterioare :  
- Ghidul privind elaborarea regulamentelor locale de urbanism, 
indicativ GM-007-2000, aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 21/N/10.04.2000 (broşură) 
- Ghidul privind metodologia de elaborare si conţinutul - cadru al Planului 
Urbanistic Zonal, indicativ GM-010-2000, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 
176/N/16.08.2000 (broşură) 
- HG 1516/2008 
 
· Planul urbanistic zonal tratează unitar această zonă în vederea dezvoltării urbanistice 
armonioase, amenajării teritoriului  şi echipării edilitare. 
 
● Lucrările de construire a obiectivului propus va imbunatati conditiile de folosire a 
sistemului de telefonie mobila in zona; 
 
● Categoriile de intervenţie stabilite prin Regulamentul Local de Urbanism aferent 
jalonează atât activităţile de proiectare şi avizare, cât şi condiţiile de construibilitate şi 
restricţii, care vor trebui să fie cunoscute şi respectate de proprietarul parcelei cât şi de 
proprietarii reţelelor publice din zonă. 
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4.2. Masuri în continuare   
         
● Avizarea Planului Urbanistic Zonal în Comisia Tehnică de Urbanism a judeţului Tulcea 
● Aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Tulcea 
● Întocmirea documentaţiilor şi obţinerea avizelor pentru autorizaţiei de construire  
● Întocmirea documentaţiei tehnice pentru realizarea investitiilor propuse. 
 
                  Verificat,      Întocmit    
          arh. Mirela Dida           arh. Cornelia Dragulin-Dobre   
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