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MINUTA  

DEZBATERII PUBLICE 

Din data de 07 decembrie 2022 

 

   Încheiată cu ocazia desfăşurării dezbaterii publice, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și a 
Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a 
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi 
de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, a următoarelor documentații de 
urbanism: 

1. P.U.Z.: “REGENERARE URBANĂ PIAȚA VECHE, MUNICIPIUL TULCEA (FAZA I – 
PLAN URBANISTIC ZONAL; FAZA II – ELABORARE STUDIU DE 
FAZABILITATE/DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE 
INTERVENȚII; FAZA III – OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE)” – 
intravilanul municipiului Tulcea, strada Isaccei, nr. 17 – Piața Veche, CF/NC NR. 37201, 
37705, 43452, 43958, 43959,   județ TULCEA, aflată la faza intenție elaborare; 
2. P.U.Z.: “REGENERARE URBANĂ ZONA PIAȚA MIRCEA CEL BĂTRÂN, STRADA 
UNIRII, PARCUL TREI FÂNTÂNI” – intravilanul municipiului Tulcea, PIAȚA MIRCEA 
CEL BĂTRÂN, STRADA UNIRII, ISACCEI , F.N., PARC TREI FÂNTÂNI, CF/NC 
49098, 38495,  județ TULCEA, aflată la faza intenție elaborare; 
3. P.U.Z.: “REGENERARE URBANĂ ZONA CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR, 
GRĂDINA DE VARĂ, PARCUL PERSONALITĂȚILOR (FAZA I - PLAN URBANISTIC 
ZONAL; FAZA II - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE; FAZA III – 
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE)” – intravilanul municipiului Tulcea, 
strada Isaccei (zona Casa de Cultură a Sindicatelor, Grădina de vară, Parcul Personalităților), 
județ TULCEA, aflată la faza propuneri preliminare. 
   Procedurile de informare a publicului au fost inițiate urmare depunerii, de către 
beneficiar, a dosarelor, înregistrate la U.A.T. Municipiul Tulcea cu nr.: 49896 din 04 
noiembrie 2022, 49898 din 04 noiembrue 2022 și 47468 din 24 octombrie 2022, pentru 
anunțarea intenției de elaborare a documentațiilor de urbanism P.U.Z.: “REGENERARE 
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URBANĂ PIAȚA VECHE, MUNICIPIUL TULCEA (FAZA I – PLAN URBANISTIC 
ZONAL; FAZA II – ELABORARE STUDIU DE FAZABILITATE/DOCUMENTAȚIA DE 
AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII; FAZA III – OBȚINEREA 
AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE)” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Isaccei, nr. 
17 – Piața Veche, CF/NC NR. 37201, 37705, 43452, 43958, 43959; și P.U.Z.: 
“REGENERARE URBANĂ ZONA PIAȚA MIRCEA CEL BĂTRÂN, STRADA UNIRII, 
PARCUL TREI FÂNTÂNI” – intravilanul municipiului Tulcea, PIAȚA MIRCEA CEL 
BĂTRÂN, STRADA UNIRII, ISACCEI , F.N., PARC TREI FÂNTÂNI, CF/NC 49098, 
38495, și a propunerilor preliminare pentru documentația de urbanism P.U.Z.: 
“REGENERARE URBANĂ ZONA CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR, 
GRĂDINA DE VARĂ, PARCUL PERSONALITĂȚILOR (FAZA I - PLAN URBANISTIC 
ZONAL; FAZA II - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE; FAZA III – 
OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE)” – intravilanul municipiului Tulcea, 
strada Isaccei (zona Casa de Cultură a Sindicatelor, Grădina de vară, Parcul Personalităților). 
   Memoriile și anunțurile privind informarea au fost afișate, conform Proceselor-verbale 
de afișare nr. 49958/07.11.2022, 49963/07.11.2022 și 47480/24.10.2022 la sediul și pe site-ul 
Primăriei Municipiului Tulcea – www.primariatulcea.ro în secțiunea  Servicii – Urbanism – 
Anunțuri informare PUZ / PUD, din data de 07 noiembrie 2022 și 24 octombrie 2022.  

Celor interesaţi li s-a acordat posibilitatea de a transmite, în scris, obsevații și sugestii 
referitoare: 

- la intenția de elaborare a documentației P.U.Z.: “REGENERARE URBANĂ PIAȚA 
VECHE, MUNICIPIUL TULCEA (FAZA I – PLAN URBANISTIC ZONAL; FAZA II – 
ELABORARE STUDIU DE FAZABILITATE/DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A 
LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII; FAZA III – OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE 
CONSTRUIRE)” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Isaccei, nr. 17 – Piața Veche, 
CF/NC NR. 37201, 37705, 43452, 43958, 43959, județ TULCEA până la data de 25 
noiembrie 2022; 

- la intenția de elaborare a documentației P.U.Z.: “REGENERARE URBANĂ ZONA 
PIAȚA MIRCEA CEL BĂTRÂN, STRADA UNIRII, PARCUL TREI FÂNTÂNI” – 
intravilanul municipiului Tulcea, PIAȚA MIRCEA CEL BĂTRÂN, STRADA UNIRII, 
ISACCEI , F.N., PARC TREI FÂNTÂNI, CF/NC 49098, 38495, județ TULCEA până la data 
de 25 noiembrie 2022; 

- la propunerile preliminare ale documentației P.U.Z.: “REGENERARE URBANĂ 
ZONA CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR, GRĂDINA DE VARĂ, PARCUL 
PERSONALITĂȚILOR (FAZA I - PLAN URBANISTIC ZONAL; FAZA II - 
ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE; FAZA III – OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI 
DE CONSTRUIRE)” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Isaccei (zona Casa de Cultură 
a Sindicatelor, Grădina de vară, Parcul Personalităților), județ TULCEA până la data de 15 
noiembrie 2022, la Registratura Primăriei Municipiului Tulcea sau on-line pe adresa 
contact@primariatulcea.ro. 

Dezbaterea publică a documentațiilor de urbanism menţionate mai sus a fost convocată 
în data de 07.12.2022, în foaierul Muzeului de Artă, str. Grigore Antipa, nr. 2, ora 14. 
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La dezbaterea publică s-au prezentat: 
 1. Colectiv Primăria Municipiului Tulcea :  
- Bibu Nicolae – administrator public 
- George Șinghi – viceprimar 
- Andreea-Catrinel Matache – arhitect șef 
- Chiciuc Cristian Ionuț - șef BCUACD 
- Ioana Simionov – inspector DUAT 
- Săgeată Mariana – inspector DUAT 
- Larisa Lovin – șef birou în cadrul DMPFN 
- Șacu Tania – inspector DMPFN 
 2. Reprezentanți beneficiar :  
- Bruno Andreșoiu – reprezentant proiectant general  
 3.  Reprezentanți public : circa 50 locuitori ai municipiului Tulcea 
  
 Deschiderea dezbaterii publice a fost făcută de către arhitectul șef al Municipiului 
Tulcea, dr. arh. Andreea Matache, cu prezentarea importanței viitoarelor proiecte de 
dezvoltarea și regenerarea urbană şi a implicării cetăţenilor în procesul decizional al 
transformării oraşului. Prezentarea a continuat cu expunerea unor repere profesionale ale  
Biroului de arhitectura Igloo Associate Architects, condus de arhitectul Bruno Andreșoiu, în 
calitate de şef de proiect al documentaţiilor de urbanism supuse opiniei publice. S-au trecut în 
revista cele patru etape obligatorii de informare a publicului conform Ordinului nr. 
2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire 
la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu 
modificările și completările ulterioare şi anume: etapă pregătitoare (de iniţiere), etapa de 
documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare, etapa propuneri preliminare, etapa 
propuneri finale, specificându-se ca documentaţia de urbanism se afla în prima etapă şi 
anume în etapă pregătitoare (de iniţiere). 
 Arhitectul șef al Municipiului Tulcea a menționat că finanțarea pentru cele două 
proiecte, aflate la faza de informare privind intenția de elaborare, a fost prinsă în bugetul 
Municipiului Tulcea pentru anul 2022 și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 
10.02.2022, Anexa 4, Cap. 70.02 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică. 
 Prima documentație de urbanism prezentată a fost P.U.Z.: “REGENERARE 
URBANĂ PIAȚA VECHE, MUNICIPIUL TULCEA (FAZA I – PLAN URBANISTIC 
ZONAL; FAZA II – ELABORARE STUDIU DE FAZABILITATE/DOCUMENTAȚIA DE 
AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII; FAZA III – OBȚINEREA 
AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE)” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Isaccei, nr. 
17 – Piața Veche, CF/NC NR. 37201, 37705, 43452, 43958, 43959. 
 Proiectantul a prezentat situația existentă în Piața Veche – un spațiu impropriu unei 
piețe centrale a orașului - este un spațiu foarte aglomerat cu construcții (mare parte a acestora 
sunt închise, impracticabile și cu aspect degradat) unde se face comerț, cu circulații blocate, 
accese auto blocate de construcții, cu parcări insuficiente la limita legalității sau autovehicule 
parcate de-a lungul străzilor, garaje care funcționează marea majoritate ca spații de 
depozitare, este un loc destul de nepotrivit pentru desfășurarea unui comerț civilizat pentru 
timpurile actuale, o imagine urbană improprie unei piețe din centrul orașului. 
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 Se propune reinventarea pieței cu spații deschise, pietonale, publice cu o structură 
adecvată unei asfel de funcțiuni: 
-  o piață pentru producătorii locali, agroalimentară; 
- spații publice pietonale civilizate; 
- diminuarea spatiului construit, pentru a crește fluiditatea circulațiilor pietonale; 
- creșterea spațiilor verzi, în prezent fiind aproape inexistente; 
- îmbunătățirea circulațiilor auto și a parcărilor pentru vizitatorii pieței, dar și pentru 
rezidenți; 
- crearea unui loc de joacă pentru copii și a unui parc; 
- crearea unui fond construit de calitate cu funcțiuni comerciale și conexe și a unor legături 
cu cartierul din spate, care a fost neglijat prin propunerile realizate de-a lungul timpului; 
- crearea premiselor unei circulații care să unească starda Isaccei cu strada Victoriei. 
Problemele ridicate de petenți: 
- ce se va întâmpla cu construcțiile existente pe amplasament: dacă este legală desființarea 
lor, ce compensații se vor acorda în cazul desființării construcțiilor existente, ce se va 
întâmpla cu activitățile comerciale; 
- unde își vor vinde produsele comercianții din Piața Veche; 
- parcările propuse sunt prea aproape de blocuri și vor deranja funcțiunea de locuire 
(mașinile staționate pornite pentru a răci/încălzi interiorul, luminile acestora pot deranja 
locuitorii care dețin apartamentele de la parterul blocurilor, persoane care folosesc impropriu 
spațiile publice); 
- parcările propuse pe amplasament nu vor deservi rezidenții, ci vor fi ocupate de turiști 
dacă nu se amenajează parcări special pentru vizitatori; 
- parcările ce se vor amenaja în locul garajelor ar trebui prevăzute cu copertine pentru 
protejarea autoturismelor (soare, precipitații); 
- malul din spatele garajelor ar trebui consolidat pentru realizarea parcajelor la sol; 
- rezolvarea spațiilor verzi pe amplasament astfel încât prin amenajările propuse să 
satisfacă necesitățile rezidenților;  
- studierea în ansamblu a zonei până la strada Victoriei pentru rezolvarea problemelor 
existente în zonă (circulații auto, pietonale și alte aspecte care să îmbunătățească aspectul 
zonei în ansamblu); 
- perioada scurtă alocată pentru depunerea sesizărilor; 
- modul de mediatizare al dezbaterii publice nu este accesibil persoanelor în vârstă. 

 Doamna Rodica Pascale, director SC Agropiețe SA a menționat:  
- Agropiețe SA nu poate moderniza spațiile comerciale aflate în propietatea privată în 
proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice; 
- nu se respectă circulațiile pietonale, circulațiile auto sunt haotice, ca de altfel și parcarea 
autoturismelor; 
- Piața din Vest era într-o situație asemănătoare cu cea din Piața Veche, s-a modernizat, 
însă la momentul actual etajul 1 al clădirii nu mai este folosit; 
- propunerea pentru Piața Veche nu are un regim de înălțime parter și ar asigura condiții 
optime de desfășurare a activității (nu se mai apelează la improvizații – carton tablă, folie 
plastic, etc), circulații pietonale civilizate între spațiile comerciale, asigurarea de locuri de 
parcare; 
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- fondurile societății s-au investit pe amplasamentele deținute de firma pe care o reprezintă 
construind hala Dunărea și pavilionul pentru producători, care nu sunt suficiente pentru 
desfășurarea unui comerț de calitate; 
- trebuie rezolvate problemele legate de circulația auto existentă, care se desfășoară 
deficitar, fără respectarea zonelor pietonale, zonelor de parcare, orarul de aprovizionare, etc 
 A doua documentație prezentată, pentru a face o legătură cu ceea ce se propune în 
prima documentație, P.U.Z.: “REGENERARE URBANĂ ZONA CASA DE CULTURĂ A 
SINDICATELOR, GRĂDINA DE VARĂ, PARCUL PERSONALITĂȚILOR (FAZA I - 
PLAN URBANISTIC ZONAL; FAZA II - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE; 
FAZA III – OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE)”, cu accent pe propunerea 
realizată pentru parcarea existentă de lângă Casa de Cultură a Sindicatelor – realizarea lui 
înaintea proiectului propus pentru Piața Veche ar asigura continuitatea activității de comerț, 
care ar fi afectată de propunerile de reorganizare a pieței. 
 Propunerea realizată pentru parcarea existentă lângă Casa de Cultură a Sindicatelor ar 
genera o suprafață semnificativă de spații comerciale care ar putea fi ocupate de o parte din 
comercianții existenți în prezent în Piața Veche. 
 Elaboratorul documentației a menționat: 
- capacitatea parcării propuse este mai mare decât numărul parcărilor existente în prezent; 
- parcajele propuse sunt destinate riveranilor, pentru turiști sunt propuse taxe mai mari 
pentru descurajarea ocupării parcărilor de către vizitatori pe perioade îndelungate; 
- se poate integra bazine de retenție apă sub rampa propusă pentru stingerea incendiilor; 
- se va reloca fântâna existentă care are o valoare simbolică pentru oraş, cu presupunerea că 
ar fi realizată de sculptorul Constantin Lucaci după maniera estetică a obiectului (neexistând 
nicio documentaţie care să autentifice autorul fanatanii) în noua investiție propusă. 
 Problemele ridicate de petenți: 
- parcarea deservea Casa de Cultură a Sindicatelor care are 800 locuri, în prezent fiind 
ocupată de mașinile vizitatorilor; 
- unde vor parca turiștii mașinile atunci când pleacă în Delta Dunării, pentru a fluidiza 
spațiul parcării în favoarea riveranilor și a vizitatorilor; 
- propunerea obturează vizibilitatea către faleză, fiind singura zonă unde este vizibilă din 
strada Isaccei; 
- statutul juridic al amplasamentului parcării de la Casa Sindicatelor; 
- fântâna arteziană existentă în parcare inițial a fost proiectată ca bazin de retenție apă 
pentru hidrant destinat stingearii incendiilor, care a fost dezafectată. 
 A treia documentație prezentată P.U.Z.: “REGENERARE URBANĂ ZONA PIAȚA 
MIRCEA CEL BĂTRÂN, STRADA UNIRII, PARCUL TREI FÂNTÂNI” – intravilanul 
municipiului Tulcea, PIAȚA MIRCEA CEL BĂTRÂN, STRADA UNIRII, ISACCEI , F.N., 
PARC TREI FÂNTÂNI, CF/NC 49098, 38495,  
 Elaboratorul documentației a menționat propunerile pentru acest proiect: 
- eliminarea circulației auto pe strada Unirii – fiind permisă doar pentru aprovizionare, 
evacuări sau intervenții; 
- aducerea străzii la nivelul trotuarului pentru o mai bună accesibilitate pietonală; 
- crearea premiselor unor posibile terase care să extindă spațiul magazinelor cu sprafețe mici 
prin instalarea de mobilier urban aerisit, care să atragă vizitatorii și locuitorii; 
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- mărirea procentului de spații verzi, prin plantarea mai multor copaci; 
- recuprarea unor elemente de memorie urbană – propunerea unor coloane dedicate 
diversității etnice din municipiul Tulcea (Colonada etniilor),  
- circulația pietonală va fi continuă prin intermediul unor treceri de pietoni ample care 
traversează strada Isaccei și strada Babadag; 
- stabilirea de reguli pentru un viitor concurs de amenajare a Pieții Civice. 
 Problemele ridicate de petenți: 
- realizarea unui singur sens de circulație pe strada Unirii; 
- pista de biciclete propusă pe strada Unirii ar încurca circulația pietonală; 
- modalitatea de întreținere (udare) a spațiilor verzi existente și noi propuse; 
- domnul Georgescu a expus propunerea cu privire la această documentație:  
 circulația pietonală sa se extindă și pe strada Babadag, unind pietonalul propus din 

strada Unirii cu Piața Civică (din dreptul blocului Belvedere până la strada Păcii); 
 circulația auto să se desfășoare prin sensul giratoriu din strada Babadag, se descarcă în 

strada Păcii; 
 strada Păcii să fie lărgită eliminându-se trotuarul din fața parcului TAVS; 
 pista de biciclete să fie în Piața Civică și să continuie spre strada Păcii; 
 să fie amenajate locuri de parcare pentru vizitatori pe porțiunea de stradă cuprinsă între 

sensul giratoriu de pe strada Babadg și strada Frumoasă și porțiunea dinspre strada Păcii din 
dreptul coloanelor propuse până la strada Păcii; 
 să fie amenajate circulații pietonale astfel încât să se poată realiza circuite turistice 

pietonale care să ofere turiștilor circuite pentru vizitarea obiectivelor turistice din orașul 
Tulcea. 
 Domnul viceprimar George Șinghi a menționat: 
- în urma lucrărilor de reabilitare apă-canal și ape meteorice pe străzile Isaccei (sens 
giratoriu hotel Delta), Păcii (parcul TAVS) au fost prevăzute și instalații speciale pentru 
udarea spațiilor verzi; 
- sunt deja două proiecte în desfășurare, în stadiu avansat de execuție, pe strada Isaccei vis-
a-vis de Alum SA – o parcare cu o capacitate de 200 locuri și în spate la peco Lukoil, de-a 
lungul căii ferate Alum.  
  

 

                                                                               

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

 

 

 

 

Redactat, Mariana SĂGEATĂ                                                               


