
ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUN1CIPIUL TECUCI 
- CONSII,IUL LOCAL — 

PROIECT DE HOTARÂREA 

Nr.  •100  din 	01( - tag • 	2021 

Privind: aprobarea Planului urbanistic zonal - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE PI-4E CU PARTER 
COMERCIAL, IMPREJMUIRE, AMENAJARE ALEI AUTO SI PIETONALE - STRADA 1 DECEMBRIE 
1918, NR. 124, MUNICIPIUL TECUCI 

Iniţiator: Lucian-Grigore Costin, primarul municipiului Tec ci, judeţul Galaţi; 
Număr de Inregistrare şi data depunerii proiectului: 	(94 . 0 p 	2021 ; 
Consiliul local al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, Intrunit 1n şedintă 	 in data 
de 	 2021; 
Având 1n vedere 

- referatul de aprobare al iniţiatoruluj, Mregistrată sub nr. 	36% 	2021; 
- 	raportul de specialitate nr. 	din 2021 Intocmit de Djrectia Arhitect Şef; 
- rapoartele de avizare intocmite de comisiile de specialitate 	 • 
- Avizul de oportunitate inregistrat sub nr. 34166/R din 12.07.'20211. 
- Raportul privind implicarea publicului in etapa elaborării propunerilor pentru documentaţia 

PUZ nr. 40810/02.08.2021. 
Ţinând seama de: 

- prevederile Art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) i alin. (6) din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, 

- 	luand sin considerare prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1 99 1 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, 

- Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, 
indicativ G.M. 010 — 2000, 

- Indeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 1n 
administraţia publică, republicată, 

in temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), 
art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modifică'rile şi completările ulterioare, 
Consiliul Local al municipiului Tecuci 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă Planul ttrbanistic zonal — CONSTRUIRE IMOBIL 	 PARTER 
COMERCIAL, iMPREJMUIRE, AMENAJARE ALEI AUTO SI PIETONALE - strada 1 Decembrie 1918, nr. 
124, municipiul Tecuci, confonn documentaţiei din Anexa nr. 1. 

Art. 2. Prezenta documentaţie reprezintă regulament de urbanism şi nu dă dreptul la construire. 
Art. 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 4 ani de la data intrării 1n vigoare a prezentei 

hotărki. 
Art. 4. Prezenta hotărăr' e va fl dusă la Indeplinire prin grtja primarului municipiului Tecuci şi 

Direcţia Arhitect Şef, conform competenţelor. 
Art. 5. Prezenta hotărke va fi comunicată celor interesaţi prin grija secretandui municipiului Tecuci. 

INITIATOR, 

Lucian4brigpre Cosb 

Avizat, 
SECRETAR GENERAL, 

Jr. George Lucian Borşky 



JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL TECUCI 

PRIMAR 
Nr. 	din 
	

202 I 

REFERAT DE APROBARE 

Privind: aprobarea Planului urbanistic zonal - CONSTRUJRE JMOBIL LOCUINŢE P±4E cU PARTER 

COMERCL4L, ÎMPREJMUIRE, AMENAJAP.EALEIAUTO SJ PIETONALE - STRADÂ 1 DECEMBRIE 
1918, NR. 124, MUNICIPJUL TECUCI 

Confomi prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr 839/2009 

pentru aprobarea Nornielor metodologice de aplicare a Legii 50/1 991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările i completările ulterioare, care 

stipulează  obligaţia administraţiei publice locale de a elibera autorizaţiile de construire cu 

respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism şi a planurilor de amenajare a teritoriu1ui 

aprobate potrivit legii; 

Ţinând cont de Raportul de specialitate nr. 	.2020 al Arhitectului Şef al 

municipiului Tecuci prin care se propune aprobarea Planului urbanistic zonal - Construire 

imobil locuinţe P+4E cu parter comercial, împrejmuire, amenajare alei auto si pietonale - 

strada 1 Decembrie 1918, nr. 124, municipiul; 
Luând în considerare îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională  în administraţia publică, republicată; 
Ţinând cont de prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. 

k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) şi art. 196 a1in. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 

57/2019 privind Codu1 administrativ, cu modifîcările i completările ulterioare, 

Consiliu1 Loca1 al municipiului Tecuci; 

Se propune dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al municipiului Tecuci, proiectul 

de hotărâre alăturat. 

PRIMAR, 

Lucgn.-Grigore Costin 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
DIRECŢIA AR}IITECT ŞEF 

Nr. 	 din 	 2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: aprobarea Planului urbanistic zonal - CONSTRUIPE IMOBJL LOCUINŢE P±4E CU PARTER 
COMERCIAL, ÎMPREJMUIRE, AMENAJAREALEIAUTO SIrIETONALE - STRADA 1 DECEMBRIE 
1918, Nlt 124, MUNICIPIUL TECUCI 

Întocmirea Planului de urbanism zonal a fost solicitată  prin Certificatul de urbanism nr. 270 

din 29.04.2021, emis de Primarul municipiului Tecuci, PUZ-ul flind o condiţie impusă  de 

Regulamentul local de urbanism în vigoare. 

a) Conform PUG şi Regulament local de Urbanism al municipiului Tecuci, utilizarea 

funcţională  a zonei studiată  în PUz este: 

- 	Locuinţe individuale maximum P+2 cu caracter urban; 

- 	Locuinţe colective de max. P+4 niveluri 

Conform direcţiilor de dezvoltare urbană  a municipiului Tecuci, se urmăreşte dezvoltarea pe 

verticală  a zonelor aferente căilor de comunicaţii principale a municipiului. 

Strada 1 Decembrie 1 9 1 8 este dezechilibrată  din punct de vedere arhitectural, având pe o 

latură  construcţii de nivel mediu i mare iar pe cealaltă  latură  zone cu construcţii cu caracter 

suburban, cu regim de înălţime mic. 

Prin docunientaţia P.U.Z. se propune extindere UTR-ului 5, respectiv UTR5 LI-CL şi 

realizarea wiei zone cu clădiri de locuinţe colective cu regim de înălţime P+4E, pentru a rea1iza 

o simetrie de-a lungul străzii 1 Decembrie 1918 - în zona studiată  

Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei iir. 839/2009 	pentru 	aprobarea 

Nonnelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1 991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stipulează  obligaţia 

Pagina J din 2 



administraţiei publice locale de a elihera autorizatiile de coiistruire pe baza documentaiiior 

dc amenajare a teritoriuiui şi de urbanism, aprobate coriform legii. 

Pentru documentaţia PUZ se propune o valabilitate de 4 ani prin aprobarea prin hotărâre a 

Consiliului Local al municipiului Tecuci, perioadă  în care trebuie demarate investiţiite prevăzute 

în documentaţie. 

Având învedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) i alin. (6) din Legea nr.350/2001 

privind amenajarea teritoriului i urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare Ghidul privind metodologia de elaborare i conţinutul-cadru al Planului 

Urbanistic Zonal, indicativ G.M. 010 - 2000; 

Cu referire la prevederile art. 43 din Ordin 233/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul i de 

elaborare şi actualizare a documenta,tiilor de urhanism, în vederea asigurării transparenţei 

privind accesul la informaţii de interes public în domeniul amenajării teritoriului şi urbanisniul, 

documentaţiile de urbanism aprobate se pun la dispoziţia publicului, prin firnizarea spre 

consultare şi prin afişarea pe pagina de internet a instituţiei, a cel puţin următoarele: planşa de 

reglementări, regulamentul local de urbanism, raportul de consultare publica i raportul 

arhitectului-sef. 

Având în vedere cele de mai sus, susţinem aprobarea documentaţiei şi lăsăm la aprecierea 

Consiliului Local al municipiului Tecuci oporti.mitatea adoptării proiectului de hotărâre referitor 

la aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ i RLU aferent pentru ,, Construire imobil locuinţe 

P-1-4E cuparter comercial, împrejmuire, amenajare alei auto sipietonale - strada 1 Decembrie 

1918, nr. 124, municipiul Tecuci. 

ARHITECT ŞEF, 

arh. Vasilică  crăpn 
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ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PR I M A R 

805300 TECUCI, str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, 
Telefon Centrală: 0372-3641 l 1; 

e-niail : reistratora(municipultectici.ro 
WE$: www.municipiultecucL com 

Telefon SECRETARIAT: 0372-34I77; FAX:0236-816O54 

PRIMAR 

Lucia Şfigore Costin 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificărîle şi completările ulterioare, se emite 

AVIZ DE OPORTUNITATE 

Nr._34166/R/12.07.2021 

pentru elaborarea PIanuIui urbanistic zonal CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE P#4E CU 
PARTER COMERCIAL, IMPREJMWRE, AMENAJARE ALEI AUTO 51 PIETONALE, generat de 
imobilul din str. 1 Decembrie 1918, nr. 124, municipiul Tecuci, judeţul Galaţi. 

Iniţiator: s.c. LEONMAR S.R.L. Corod 
Proiectant: s.c. ATELIER INF[NTT S.R.L Iaşi 
Specialist cu drept de semnătură  RUR: arh. Ladislau Mihael M. Lăcătuşu 
Amplasare, delimitare, suprafaţă  zona studiată  în P.U.Z.: Teren proprietate în suprafaţă  de 1 44 i ,OO mp, Total 
zonă  studiată  - 29.390 mp 
Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior: 
UTR 5. - Zonă  locuinţe colective şi dotări aferente P+4E şi se stabilesc indicatorii: 
- P.O.T. - maxim 50%; 
- C.U.T.—maximl,5; 
- 	Regim de înălţime - 15m la comişă/atic; 
- 	Aliniament stradal - conform cu aliniamentele existente, lateral —jumătatea înălţimii la comişă, dar nu 
mai puţin de 3,0 m., posterior —jumătatea înălţimii la eomişă, dar nu mai puţin de 3,0 m; Orice derogare 
de Ia distanta minima se poate face prin acordul parţilor exprimat într-un înscris autentic, conform art. 61 2 
din Codul Civil. 
- 	Accese - din strada 1 Decembrie 1 9 18, parcaje - in în afara domeniului public, dimensionate cf. R.G.U.; 
- 	Soluţiile urbanistice se vor corela cu prevederile HG 525 1 996 pentru aprobarea Regulamentului 
General de Urbanism. 
-UTR 
- regim de construire: Iocuinţe cu caracter urban, maxim P+2E; 
- funcţiuni predominante: locuire; 
- H max = 1 0,0 m la cornişă; 
- POT max = 35%; 
-CUTmax 1,5; 
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- retragerea minimă  faţă  de aliniament = înscriere în regimul de aliniere existent dar se recomandă  o 
retragere de 4,0 - 6,0 m; 
- retrageri minime faţă  de iimitele iateraie =jumătate din îoălţimea la corni ă  dar nu mai puţin de 3,0 m; 

- retrageri minime faţă  de limitele posterioare =jumătate din înălţimea la cornişă  dar nu mai puţin 	de 

3,0 m. 

Prevederi P.U.z. DroDuse:  

Se propune extindere UTR-ului 5, respectiv UTR5 LI-CL şi realizarea unei zone cu clădiri de ţocuinţe colective 

cu regim de înălţime P+4E, pentru a realiza o simetrie de-a lungul străzii 1 Decembrie 1918 - în zona studiată. 

UTR5 LI-CL- zona clădiri Jocuinţe coleetive eu parier eomercial P+4E. 

Vaiorifiearea cadrului natural 
Terenul ce este in proprietatea privata a solicitantului are o formtrapezoidală  şi cu suprafaţa totală  de 

1441 ,o0 inp, este neconstruit i nu prezintă  elemente atractive naturaie care pot fi vaiorificate. 
Zona studiată  la iniţiativa administraţiei publice locale are o forma dreptunghiulara in plan s o suprafaţă  

totala de 29390,00 mp, este construit cu ciădiri ce adăpostesc funcţiuni diverse şi nu prezintă  elemente atractive 
naturale care pot fi valorificate. Pentru asigurarea unui climat sănătos se propune menţinerea unui procent cât 
mai mare de spaţii verzi. 

Pentru proiectarea geotehnică  se vor respecta prevederile din SR EN 1 997- 1 :2004 şi după  caz, cu eratele, 
amendamentele şi anexele naţionaie asociate, SR EN 1998-5:2004 şi după  eaz, cu erateie, amendamentele şi 
anexele naţionale asociate, NP 074/2014, NP 122/2010 şi NP125/2010. 

Se vor elimina toate posibilităţile de infiltrare a apei în teren şi de umezire a acestuia cu efect negativ 
imediat asupra construcţiei, în special trebuie să  se ţină  seama de prevederile privind fundarea construcţiilor pe 
pământuri sensibile la umezire, indicativ NP 125:2010. 

Modernizarea circulaţiei 

Pentru terenul aflat in proprietatea solicitaritului, principalul &ont la stradă, cu o Iungime de aproximativ 
45,20 metri, are asigurat accesul carosabil de pe strada Matei Basarab, stradă  care are două  benzi de circulaţie, 
şi care se conectează  cu strada 1 Decembrie 1 91 8, stradă  cu patru benzi de circulaţie printr-o intersecţie. 

Intersecţia dintre Strada 1 Decembrie, strada Matei Basarab si strada Gheorghe Lazăr va fi rezolvată  prin 
realizarea unui sens giratoriu care va prelua si va dirija într-un mod corespunzător traflcul de pe cele 3 străzi. 

Confonn HG 525/1 996 străzile pentru accesul carosabil pe teren vor avea o lăţime de 7,OOm şi de 3,5m 
lăţime dacă  străzile de tip fiindătură  când acestea sunt pană  in 30m lungime şi dotate cu refugii, şi in Iegătură  cu 
reţeaua de circulaţie majoră  i cu mijloacele de transport în comun. In cazul terenului studiat, lăţimea drumului 
va fi de 7,OOm. 

Căile de circulaţie existentă  au caracteristicile: 

D Strada Matei Basarab pe limita de sud a terenului - lăţime de 7,00 m - două  benzi de circulaţie, câte una pe 
fiecare sens - îmbrăcăminte asfaltică  în stare bună; 
D Strada 1 Decembrie 1 91 8 pe limita de est a terenului - lăţime de 14,40 m - patru benzi de circulaţie, câte 
două  pe fiecare sens - îmbrăcăminte asfaltică  în stare bună; 

Staţionarea vehiculelor se va face in interiorul proprietăţii pe terenul aflat in zona studiata la iniţiativa 
administraţiei publice Iocale - locuri de parcare special amenajate in interiorul loturilor pe care se va construi in 
viitor; 
Numărul locurilor de parcare va fi dimensionat conform funcţiunilor propuse la etapa de autorizare clădiri şi HG 
525/1996. 

Zonificarea funeţională, reglementări, bilanţ  teritorial, indicatori urbanistici 

Zona studiata la iniţiativa administraţiei publice Iocale ce face obiectul PUZ-ului are o suprafaţă  totală  de 
29392,00 mp, iar in interiorul acestei zone studiate se afla terenul proprietate privata a solicitantului cu o 
suprafaţă  totala de 1441,OOmp şi va avea următoarele reglementări: 
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UTR5 LI-C - zona clădiri locuinţe colective cu parter comercial P+4E. 

P.O.T. maxim = 35,oO%; 
c.U.T. maxim = 1,50 mp ADC/mp teren; 
Regim de înălţime: P+4E; 
Înălţime maximă  la streaşină/atic de 1 6,50 m măsurată  de ia cota cea mai înaltă  a terenului natural (CTN) în 

aria construibilă; 
rj Aliniamentele: 
- Retragere aliniament principal: minim 3 m fata de limita de proprietate spre Strada 1 Decembrie 
- Retragere fata de limitele de pîoprietate laterale spre Nord: minim 4 m. Distanta va fi de 9,5m daca clădirea se 
învecinează  cu un sit cu Iocuinţe individuale. 
- Retragere fata de limitele de proprietate laterale spre Sud: minim 4 m. Distanta va fi de 9,Sm daca clădirea se 
învecinează  cu un sit cu locuinţe individuale. 
- Retragere fata de limitele de proprietate posterioare (spre Vest): minim 4 m. Distantava fi de 9,5m daca clădirea 
se învecinez  cu un sit cu locuinţe individuale. 

Funcţiuni: 
- Locuinţe colective cu parter comercial; 
- Utilităţi şi amenajări aferente funcţiunilor sus menţionate: căi de acces carosabile şi pietonale private, parcaje, 
garaje, spatii plantate, etc.; 

O Alinieri stradale: 
- 3,OOm faţă  de limita de proprietate; 
- Min. 20,85m faţă  de axul străzii 1 Decembrie 191S. 

o Alinieri laterale şi posterioare: 
- Retragere fata de limitele de proprietate Iaterale spre Nord: minim 4 m. Distanta va fi de 9,Sm daca clădirea se 
învecinează  cu un sit cu locuinţe individuale. 

Retragere fata de limitele de proprietate Iaterale spre Sud: minim 4 m. Distanta va fl de 9,5m daca clădirea se 
învecinează  cu un sit cu locuinţe individuale. 
- Retragere fata de limitele de proprietate posterioare (spre Vest): minim 4 m. Distanta va fI de 9,5m daca clădirea 
se învecina7ă  cu un sit cu locuinţe individuale. 

Regim de înălţimc: Înălţimea la streaşină  sau atic, a clădirilor va fi de: 

P+4E - maxim 16,50 m de la cota C.T.N. - 5 niveluri supraterane; 

O Procentul de Ocupare a Tercnului va f1 de maxim 35.00 %; 

o Coeficient de Utilizare a Terenului va fl de maxim 1 ,5 mp/ADC pentru a se încadra in reglementările vecine 
ale terenurilor aflate in intravilan 

UTR5 LI-CL - zona clădiri locuinţe colective cu parter coinercial P+4E. 

o P.O.T. maxim 35,0O%; 
o C.U.T. maxirn = 1,50 mp ADC/mp teren; 
O Regim de înălţime: P+4E; 
O Inălţime maximă  Ia streaşină/atic de 1 6,50 m măsurată  de la cota cea mai înaltă  a terenului natural (CTN) în 
aria construibilă; 
o Aliniamentele: 
- Retragere aliniament principal: minim 3 m fata de limita de proprietate spre Strada 1 Decembrie 
- Retragere fata de limitele de proprietate laterale spre Nord: minim 4 m. Distanta va fi de 9,Sm daca clădirea se 
învecinează  cu un sit cu locuinţe individuale. 
- Retragere fata de limitele de proprietate laterale spre Sud: minim 4 m. Distanta va fi de 9,5m daca clădirea se 
învecinează  cu un sit cu locuinţe individuale. 
- Retragere fata de Iimitele de proprietate posterioare (spre Vest): minim 4 m. Distanta va fi de 9,5m daca clădirea 
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se înveciiiează  cu un sit cu locuinţe iridividuaie. 

Funcţiuni: 
- Locuinţe colective cu parter comerciai; 
- Utilităţi i amenajări aferente funcţiunilor sus menţionate: căi de acces carosabile şi pietonale private, parcaje, 
garaje, spaţii ptantate, etc.; 

Alinieri stradale: 

- 4,OOm faţă  de iimita de proprietate; 
- Min. 12,65m faţă  de axui străzii Matei Basarab. 

Alinieri laterale i posterioare: 

- Retragere fata de limiteie de proprietate laterale spre Est: minim 3 m. 
- Retragere fata de limitele de proprietate laterale spre Vest: minim 9.5 m. 
- Retragere fata de limitele de proprietate posterioare (spre Nord): 4 m fata de limita de proprietate. 

H R.cgim de înălţime: Înălţimea la streaşină  sau atic, a clădiritor va fi de: 

P±4E - maxim 16,50 m de la cota C.T.N. - 5 niveluri supraterane; 

Procentul de Ocupare a Terenulu va t1 de maxim 35.00 %; 

H Coeficient de IJtilizare a Terenului va fi de maxim 1 ,5 mp/ADC pentru a se încadra in reglementările vecine 
ale terenurilor atlate in intravilan. 

Din analiza condiţiiior existente i ca urmare a prevederitor din prezenta lucrare, se poate conctuziona că  
propunerea de amenajare i dezvoltare urbanistică  întruneşte condiţiile pentru amplasarea funcţiunilor propuse 
şi se va înscrie în prevederile Planului Urbanistic General al UAT Tecuci. 

ARHITECT ŞEF 

ARH. V. CRĂCIUN 
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ROMÂN1A 
JUDEŢUL CALAŢI 

MUNICIPIUL 
TECUCI  

o&/O/o.orJ 

805300 TECUCI, 
str. 1 Deeembrie 1918 n ţ..  66, 
TeL 0372-3641 I 1; fax:0236-816054; 
web: www.primariatecuci.ro;  
e-mail: rcistraturamunicipiulteciici.ro  

EUROt 
*CEnT* 
*** 

RAPORTUL PRIVIND IMPL!CAREA PU&ICUWI TN ETAPA ELABOP.ĂR# PROPUNERILOR PENTRU DOCUMENTAŢIA 

P. U.Z.. - CONSTRUIRE lMOBtL LOCUINŢE P+4E cU PARTER COMERCIAL, IMPRFJMUIRE, AMENAJARE ALEI 
AUTOSIPIETONALE 

Beneficiar S.C. LEONMAR S.ItL. 

Adresa strada 1 Decembrie 1918, nr. 124, municipiul Tecuci 

Proiectantul general: S.C. ATELIER INFINF[ S.1tL. IAŞI 

Proiectnr. 08/2021 

Infonnarea şi consultarea publicului în cadnil pmceselor de elaborare sau revizuire a planurilar de 
urbanism şi de amenajare a teritoriului are la bază  unnătatul cadru legal: 

- 	Legea nr. 350/2001 privind amenajazta teritoriului şi urbanismul, cu modiftcările şi 
coinpletările ulterioare; 

- 	Ordinul nr. 2701/2010 ai minisuului dezvoltării regionale şi al tu,ismului pcntni aprabarea 
Metodologiei de infonnare şi consultaie a publicuhii cu privire la elabotarea sau ievizuirea planurilar de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism; 

- 	Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională  în administraţia publică, cu modifkările 
şi completările ulterioare; 

- 	Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la infonnaţiile de interes public, cu modificările şi 
completările ultcrioare. 

1. IMPLICAREA rUBLICULUI ÎN ETAPA PREGĂTITOARE 

Tema, obiectivele şi cerinţele P.U.Z.- ului au făcut ohiectul unei anali7e multicriterială  integnilă, in 
echipă  pluridisciplinară, pe sectoare ce intervin in dezvoltarea zonei şi s-a realizat prin analiz.a Stadiului 
Actual al Dezvoltării împreună  cu specialiştii ce şi-au însuşit această  documentaţie. 

2. IMrLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR 

Primăria, prin structura de specialitate, a infonnat publicul prin unnătoarele activităţi: 
1. a publicat pc propria pagină  de internet anunţul cu privire la posibilitatea, modul şi perioada, locul şi 

orarul în care pot fi consultate documentele şi transmise observaţii la sediul primăriei, termenul de zile 
calendaristice de la data anunţului, precum şi obiectivele, data, locul de desfăşurare, ora de începere şi durata 
estimată  pentru fiecare metodă  de consultare; 

2. a pus la dispoziţia publicului, spre consultare, documentele aferente propunerilor P.U.Z., inclusiv 



materiale explicative scrise şi desenate, precum şi documenlele ce au stat la baza primei variante a propunerilor, 
certificatul de urbanism.; 

3. a afişat următorul anunţ  la sediul propriu şi în alte locuri special amenajate, pe panouri rezistente la 
inlemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, amplasate în locuri vizibile pe teritoriul zonei 
studiate: 

ANUNŢ  
PRIVIND INFORMAREA Şl GONSULTAREA ASUPRA ELABORĂRII PROPUNERILOR PENTRU: 

Planul urbanistic zonal CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE P+4E CU PARTER 

COMERCIAL, IMPREJMUIRE, AMENAJARE ALEI AUTO Sl PIETONALE 

lniţiator: S.C. LEONMAR S.R.L. 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ  CONSULTE DOCUMENTELE PRIVIND PROPUNERILE 

DE REALIZARE PUZ Construire imobil locuinţe P+4e cu parter comercial, 

împrejmuire, amenajare alei auto si pietonale şl SĂ  TRANSMITĂ  OBSERVAŢII Sl 

PROPUNERI asupra acestor documente disponibile la sediul Municipiului Tecuci, str. 1 Decembrie 
1918, nr. 66, Compartimentul Urbanism, et. 11, cam.20, în perioada 01.07.2021-09.07.2021, în 
intervalul orar 900 - 1500.  

Comentariile, observaţiile i propunerile referitoare la intenţia de elaborare a planului pot fi 
transmise, în perioada sus-menţionată, către Primăria municîpiului Tecuci, cu sediul în strada 1 
Decembrie 1918, nr. 66, jud. Galaţi, cod 805300 prin: 

• scrisori depuse Ia registratură  autorităţii locale (în perioada indicată ) 
• adresa de e-mail: registraturamunicipiuItecuci.ro  
• scrisori prin poştă  pe adresa Primăriei municipiului Tecuci (cu data de trimitere in peiioada 
indicată ). 

Răspunsul la observaţii va fÎ pus la dispoziţia publicului începând cu data de 
12.07.2021 prin: 

• afiare la sediul Primăiiei municipiului Tecuci 
• publicare pe pagina de internet a autorităţii publice https://primariatecuci.ro/urbanism/puz-
in-faza-de-elaborare/  

Persoanele responsabile cu informarea i consultarea publicului din partea 
autorităţii publice locale din cadrul Municipiului Tecuci arh. Vasilică  Crăciun - tel. 
0722330056, ing. Mihai Balaban - tel 0725802040, care pot fi consultate la sediul Primăriei 
Tecuci, de luni până  vineri, la telefon sau email: registraturamunicipiu1tecuci.ro 

Etapa 11 Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor desfăşurată  în perioada 01 .07.202 1-
09.07.2021, în cadrul căreia s-au întocmit: 

Anunţ  privind consultarea asupra propunerilor preliminare PUz nr.34694/29.06.2021 care a fost 
afat la avizierul Primăriei Municipiului Tecuci i publicat pe pagina WEB a UAT municipiul Tecuci 
în data de 29.06.2021. 

2 



Anunţul privind consultarea asupra propunerilor preliininare PUz a fost amplasat de pe panouri 
rezistente Ia intemperii, în Iocuri cu vizibilitate, pe teritoriul zonei studiate conform model Anexa nr2 
Ia Ordinul nr.270112010. 

Publicul a fost invitat să  consulte documentaţiile urbanistice privind propunerile Planului 
Urbanistic Zonal Construire imohil locuin,te P+4E cu parter comercial, împrejmuire, amenajare 
alei auto si pietonale din Str. 1 Decembrie 1918, nr124, în forma tipărită  la sediul Primăriei 
Municipiului Tecuci. 

Publicul a fost invitat să  transmită  observaţii şi propuneri asupra acestor documentaţii urbanistice 
disponibile Ia sediul primăriei strada 1 Dccembrie 191X, nr.66, Compartimentul Urbanism, et. 11, 
cam.20, în perioada 01.07.2021- 09.7.2021, orele 800-1630. 

De asemenea, publicul a fost invitat să  tnnsmită  observaţii i propuneri referitoare la propunerile 
preliminare PUz, începând cu data atişării, prin: 

scrisori depuse la regittatura autorităţii locale (în perioada indicată) 
comentarii pe sau pe adresa de e-mail regislratura(inunicipiu1tecuci.ro   
scrisori prin poştă  pe adresa autorităţii (cu data de trimitere în perioada indicată). 
Documentaţia disponibilă  pentni consultare la sediul Primăiiei municipiului Tecuci, stnda l 

Decembrie 1918, nr.66, Compartimentul Urbaoism, eL 11, cam.20, nu a fost consultată  de nici o 
persoană. 

Au fost înregistrate următoarele sesizări, observaţii, recomandări cu privire la întocmire P. U.Z. - 
pentru construire imobil Iocuinţe P+4E cu parter comercial, împrejmuire, amenajare alei auto si 
pietonale 

1. 	 sesizcază  şi solicită  lămuriri prin adresa nr. 36519/07.07.2021: 

a) la demolarea constntcţiei vecbi ce era Iipită  de Iocuinţa dumnealui, au a$nit fisuri 1a 
locuinţa proprietate personală  i la gard; 

b) totodată solicită canouaconstrucţiesă fleamplasată laodistanţă delmde limita 
proprietăţii; 

c) ghena de gunoi să  fle amplasată  în zona străzii Matei Basarab; 

d) infonnatii cu piivire 1a destinaţia constnicţiei şi amplasarea acesteia. 

Solicitările propuse a fipreluate în pUz au fost transmise elaboratorului documentaţiei. 

Răspuns din partea proiectantului la adresa cu numărul 365 1 9 din data dc 07.07.202 1 către Direcţia 
Arhitect Şefal municipiului Tecuci 

Legat de îngrijorările exprimate de dumneavoastră  cu privire la investiţia propusă  de 
CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE P+4E CU PARTER COMERCIAL, IMPREiMUIRE, 

AMENJARE ALEI AUTO ŞI PIETONALE, ce este situată  in judeţul Galaţi, municipiul Tecuci, 
strada 1 decembrie 1918, nr. 124. NC6970, revenim cu următoarele clarificări: 

a) pentru situaţia apărută  in unna demolării conslrucţiei vechi (constnicţie la care eraţi alipit prin 
soluţia de calcan), in care au apărut flsuri la construcţia casei proprietate personală  şi a gardului 
existent intre proprietăţi, investitorul îşi asumă  repararea fîsurilor apărute Ia faţadă  şi la gard, şi 
totodată, îşi asumă  cosmetizarea peretelui de tip calcan ce a fost alipit la clădirea existentă  şi 
care a rămas expus in urma demolării clădirii existente. Peretele şi gardul va fi fînisat pentru a 
crea un aspect genera1 unitar al clădirii dumneavoastră. 
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b) legat de dorinţa duinneavoastră  de a respccta o distanţă  de 7m faţă  de gardul proprietăţii 
dumneavoastră, ţinem să  menţionăm că  Regulamentul Planului Urbanistic General al 
Municipiului Tecuci, aprobat prin Hotărâre de Consitiu Local cu numărul 1 6 din data de 
25.03.1999 si prelungitprinFl.C.L. nr. 4 din 31.01.2013 si prin H.C.L. nr. 187 din 31.1O.201X 
permite următoarele: 

Pentru toate construcţiile ce se realizează  pe o parcelă  se impune o distanţă  minimă  faţă  de limitele 
laterale şi faţă  de limita posterioară  a acesteia egală  cu jumătatea înălţimii la cornişă  a clădirii, dar nu 
mai puţin de 3,Om cu următoarele excepţii: 

- clădirea se lipeşte Ia două  calcane învecinate; 

- clădirea se lipeşte de un calcan al clădirii învecinate; 

Astfel că, in cazul clădirii dumneavoastră  se permite alipirea la calcan a clădirii propuse, conform 
cu PIanul Urbanistic General al municipiului Tecuci. Propunerea din acest Plan Urbanistic Zonal 
dorete să  amplaseze clădirea nou propusă  la o distanţă  de 4,Om faţă  de limita de proprietate care se 
învecinează  cu imobilul dumneavoastră. 

Totodată, prin propunerea din prezentul studiu de Planul Urbanistic Zonal se reg1ementei  7  

următoarele: Dacă  distanţa propusă  până  la limitele Iateralc şi postcrioarc estc mai mică  de H12 
din înălţimea coustrueţiei propuse, se va realiza un studiu de însorire c&e să  demonstreze că  soluţia 
propusă  asigură  iluminatul natural minim necesar conform cu prevederile Ordinului M.S. nr. 1 19/2014 
pentru clădirile propuse şi cele învecinate. 

c) referitor la ghena de gunoi pentru imobilul propus, aceasta este propusă  a fi amenaj ată  la o 
distanta de mhiim 10,00 m de ferestrele locuinţei cele mai apropiate. In cazul propunerii din 
acest Plan Urbanistic Zonal, aceasta va !î amplasată  la intersecţia sttăzii 1 Decembrie 1 9 1 8 cu 
strada Matei Biarab. 

d) referitor la destinaţia construcţiei şi amplasarea acesteia vă  comunicăm următoarele: 

Se propune realizarea unei locuinţe colective cu regimul de înălţime P+4 Btaje (pentru a se înscrie 
in înălţimea locuinţelor colective existente in zonă), ce va avea parterul comercial, iar ca şi amplasare, 
aeeasta va fi la: 

- minim 3,Om distanţă  faţă  de strada 1 Decembrie 1918 

- minim 4,Om distantă  faţă  de strada Matei Basanb 

- minim 4,Om distanţă  faţă  de imobilul dumneavoastră  

- minim 9,Sm distanţă  faţă  de proprietatea privată  din Vest. 

ifl Ţ  3  sesizează  pnn adresa nr 371 35/09 07 2021 

a) deşi notifkarea primită  demonstrează  că  proprietatea este afectată  direct de propunerile 
PUZ, în fapt proprietatea dumneaei nu se regăseşte în zona studiată  de documentaţia 
PUz., 

b) sesizează  că  verificarea de specialitate a arhitectului şef trebuia să  fie realizată  înainte 
de emiterea unor documente.; 

c) dna Pricopi se consideră  vătămată  de orice propunere care nu corespunde cu Avizul de 
oportunitate. 



d) În mod artificial se impune unei zone de locuinţe care are un anumit specific, de Iocuinţe 
individuale cu un regim maxim P+1E, un regim de P+4E, aa cum reiese din planşa de 
ilustrare urbanistică; 

e) Analiza privind organizarea circulaţiei, documentaţia este neclară  i nefundamentată; 

f) Retragerile faţă  de vecinăt ţi - se propune o distantă  de 9,5 m faţă  de proprietate care 
nu rezultă  dintt-o analiză  temeinică  (ex. studiu de însorire). 

g) Propunere de elaborare PUD. 

Răspuns.  

a) Legat de faptul că  proprietatea dumneavoastră  nu se regăseşte in zona de studiu in întregime 
se datorează  faptului că  autoritatea publică  locală, prin Direcţia Arhitectului Şef, a considerat 
oportună  o detaliere a indicatorilor urbanistici pentni proprietăţile aflate la strada 1 Decembrie 
1 9 1 8 - proprietăţi ce au ca şi vecinătate de vis-a-vis clădiri de locuinţe colective cu regimul de 
înălţime P+4E. In cazul dunineavoaslră, zona de studiu vă  include ca vecinătate de care trebuie 
să  se ţină  cont in moinentul elaborărîi documentaţiei PUz şi al proiectului de conslrucţie. 

b) Verificarea de specialitate a aIiIitCCtUIUi şef a fost realizată  prinemiterea unui certiflcat de 
urbanism favorabil in care s-a specificat expres zona pentru care lrebuie să  se reali7ne acest 
Plan Urbaiiistic Zonal (zona este anexă  la certificatul de urbanism) şi care a confirmat juridic 
oportunitatea investiţiei. 

Conform legislaţiei în vigoare şi a Regulamentul local referitor la implicarea publicului în 
elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, înformarea şi 
consultarea publicului cu privire la propunerile de P.U.Z. se fac înainte de transmitctea 
documentaţiei pe circuitul tebnîc de avizare. 

În data de 12.07.2021 a fost emis Avizul arhitectuylui Şef înregistnt sub nr. 34166/R/ 
12.07.202 l. 

c) Facem menţiunea că  în conformitate cu reglemcntările Planului Urbanistic genezal al 
Municipiului Tecuci., pentni a se elibcra Autorizaţie de constniire în zona respectivă  (zona 
intersecţiei), este necesară  întocmirea unei docuinentaţii urbanistice zonale. 

Conform ait 47 alin (3) liL h, din Lcgea 350/2001, elaborarea Planului uzbanistic zonal este 
obligatorie în cazul zonelor Stabilite de autorităţile publice locale, polrîvit legii. (conform 
recomandărilor PUG) 

Întocmirea Planului de urbanism zonal a fost solicitată  prin Certiflcatul de uitanism nr. 270 din 
29.04.2021, emis de Primantl municipiului Tecuci, PUZ-ul fîind o condiţie impusă  de athitectUl şef 

d) Conform PUG i Regulament local de Urbanism al municipiului Tecuci, utilizarea funcţională  
a zonei studiată  în PUz este: 

- 	Locuinţe individuale maximum P+2 cu cancter uitan; 

- 	Locuinţe colective de max. P+4 niveluri 

Conform direcţiilor de dezvoltare urbană  a municipiului Tecuci, se urmăreşte dezvoltarea pe 
verticală  a zonelor aferente căilor de comunicaţii principale a municipiului. 

Strada 1 Decembrie 1 9 1 8 este dezechilibrată  din punct de vedere arhitectural, având pe o Iatură  
construcţii de nivel mediu şi mare iar pe cealaltă  latură  zone cu construcţii cu caracter suburban, cu 
regim de înălţime mic. 



În cadrul documentaţiei pentru rcactualizarea PUG-ului, documentaţie ce a trecut toate fazele de 
consultări i dezbateri publice, aflându-se în faza de avizare (publicat pe pagina WEB a primăriei), s-
a analizat această  situaţie. 

Dezvoltarea urbanistică  a zonelor respective se va face prin PUZ-uri. 

Această  documentaţie se încadrează  în strategia de dezvoltare urbană  a municipiului Tecuci. 
e) Din punct de vedere al circulaţiei, accesul la terenul aflat in proprietatea beneficiarului se face 

pietonal din strada 1 Decembrie 1 91 8 si auto din strada Matei Basarab. Pentru restul terenurilor 

aflate in zona studiată, accesul se realizeaza din strada 1 Decembrie 1 9 1 8. 

Propunerea privind un sens giratoriu vine ca soluţie pentru intersecţia actuală  şi prin aprobarea 

acestui Plan Urbanistic Zonal, autoritatea publică  locală  se angajează  să  contacteze realizarea 

unui studiu de specialitate şi să  rezolve printr-un sens giratoriu trafîcul din zonă. Acest Plan 
Urbanistic Zonal nu propune realizarea de parcaje pe domeniul public. Pareajele figurate pe 
domeniul public sunt cele din situaţia existentă  a zonei studiate 

f) Legat de îngrijorările cu privire la distanta de 9,5m faţă  de limita de proprietate spre Vest, 

aceasta reprezintă  o distanţă  mai mare H12 a clădirii (juniătate din înălţimea clădirii propuse) 

faţă  de limita de Vest şi care se încadrează  i in prevederile actuale a1e Planului Urbanistic 
General al municipiului Tecuci. Retragerile construcţiilor existente nu sunt afectate de acest 

PUz. Prezenta documentaţie reglementează  investiţiile viitoare pe terenurile aflate in zona de 

studiu i nu clădirile ce sunt existente deja. Orice intervenţie de consolidare/supraetajare a 

clădirilor existente va ţine cont de retragerile existente. Totodată, prin propunerea din prezentul 

studiu de Planu1 Urbanistic Zona1 se reglementcază  următoarele: Dacă  distanţa propusă  până  
la Iimitcle Iaterale şi posterioare cste mai mică  de 11/2 din înălţimca construeţiei propuse, 
se va realiza un studiu de însorire care să  demonstreze că  soluţia propusă  asigură  iluminatul 

natural minim necesar conform cu prevederile Ordinului M.S. nr. 1 1 9/20 14 pentru clădirile 

propuse şi cele învecinate. 

g) Consideram că  elaborarea unei documentaţii PUD pentru terenu1 aflat in proprietatea 

benefîciarului este inoportună, deoarece această  documentaţie de tip PUZ a fost iniţiată  in urma 

unui studiu iniţial care a cori±hintat potenţialul de investiţie cu cerinţele de legalitate specifice 

investiţiei propuse. Astfel că, forma finală  a clădirii, numărul de parcări, suprafaţa spaţiilor 

comercia1e de la parter, suprafaţa spaţiului verde, suprafaţa trotuarelor, a1e a1eilor, etc. vor fi 

dictate de limitele impuse de legislaţia din domeniu1 urbanismului si construcţiilor. 

Considerăni totui oportună  întocmirea de documentaţii tip PUD pentru restul zonei studiate si 
reglementate prin acest Plan Urbanistic Zonal ce nu este in proprietatea benefkiarului. 

3. Crişan Ionel, reprezentant convenţional al dnei Pricopi D. Natalia sesizează  prin adresa nr. 
37163/12.07.2021: 

a) Termenul de punere la dispoziţia publicului spre consultare a documentaţiei aferente 
propunerilor PUZ este mai mic de 25 zile; 

b) Dispoziţiile art.32 a1in 1 teza întâi din Legea 350/200 1 au fost declarate neconstituţionale prin 
Decizia CCR cu nr. 49/05.12.2020. 
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Răspuns.  

a) Perioada de consultare a documentaţiei aferente propunerilor PUz a fost prelungită  pnă  Ja data 
de 28.07.2021, respectând prevederile art. 37 lit. a, pct. 1,2 din ORD 2701/2010. 
A fost republicat anunţul înregistrat cu nr. 37912/14.07.2021, privind prelungire tennenului de 
informare şi consultare asupra elaborării propunerilor pentru Planul urbanistic zonal 
CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE P+4E CU PARTER COMERCIAL, IMPRFJMUIRE, 
AMENAJARE ALEIA UTO SI PIETONALE 

b) La ba7a solicitării întocmirii Planului urbanistic zonal au stat dispoziţiile 
regulamentului local de urbanism al municipiu!ui Tecuci i art. 47 alin. (3) lit. h din 
Legea 350/2001 şi nu art. 32 din Legea 350/2001.  

După  prelungirea tennenului de consultare a populaţiei nu s-a mai primit nici un comentariu 1a 
elaborarea documentaţiei pe e-mail sau prin scrisori poştale. 

Rezultatul informării şi consultăiii publicului-etapa privind elaborarea propunerilor PUz este pus 
la dispoziţia publicului începând cu data de 03.08.2021. 

PRIMAR 	 DIRECŢIA ARHITECT ŞEF 

CĂTĂLIN CONSTANTIN HURDUBAE 
	

ARHITECT ŞEF 
	

COMPARTIMENT IJRBANISM 

ARH. V. CRĂc 
	

ING. MIHAI BALABAN 
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ATELIER INFINIT S.R.L. 
Mun. lasl • jud.la.i, cul 3S13536 

Proiect nr.08/2021 [FAZA P.U.Z.] 

PLAN URBANISTIC ZONAL 

PENTRU INTOCMIRE P.U.Z. sI R.L.U. - PENTRU  
CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE P+4E CU PARTER 

COMERCIAL. IMPRE3MUIRE, AMENA3ARE ALEI  
AUTO SI PIETONALE  

AmDlasamentul obiectivului: : Jud. Galaţi, Mnrecuci, NC6970 

Beneficiar: 	 S.C. LEONMAR S.R.L 
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Sef proiect:  

Urbanism:  

. 
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Arh. LADISLAU LĂCĂTUŞU 
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Arh. COVAŞĂ PETa1J 

ing. EŞANU ANDREI 

Geotehnie: 	 ing. TITI GHEORGHITA - Studiu anexat 
pr. GIGICA GHEORGHZTA 

T000metrie: 	ing. POPA GRIGORE - Ridicare topoa1ată  

Proiect nr.: 	08/2021 

Data elaborarii: 2021 

TITLU PROIECT: CONSTRUZRE ZMOBIL LOCUINTE P+4E cu PARTER COMERCIAL, IMPREMUIRE, 
AMENJARE ALEI AUTO SI PZETONALE, mun. Tecuci, jud. Galati 
BENEFICIAR: S.0 LEONMAR S.R.L. 	 - - 1 



ATELIER INFINIT S.RL. 
Mun. lasi , jud.lasi, cul 38163536 

Proiect nr.O8/2021 - IFAZA P.U.Zi 

BORDEROU GENERAL 
• FOAIEDECAPĂT 
• LISTA DE RESPONSABILITĂŢI 

VOLUMUL 1- MEMORIU GENERAL 
1. Introducere 
1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei 
1.2. Obiectul lucrării 
1.3. Surse documentare 

2. Stadiul actual al dezvoltării 
2.1. Evoluţia zonei 
2.2. Incadrare în locatitate 
2.3. Elemente ale cadrului natural 
2.4. Circulaţia 
2.5. Ocuparea terenurilor 
2.6. Echiparea edilitară  
2.7. Probleme de mediu 
2.8. Opţiuni ale populaţiei 

3. Propuneri de dezvoltare urbanistică  
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 
3.2. Prevederi ale PUG 
3.3. Valorificarea cadrului natural 
3.4. Modernizarea circulaţiei 
3.5. Zonificare funcţională, reglementări, bilanţ  teritorial, indicatori urbanistici 
3.6. Dezvoltarea echipării edilitare 
3.7. Protecţia mediului 
3.8. Obiective de utilitate publică  

4. Concluzii 

5. Anexe: 
• Copie: Certificat Urbanism nr. 270/29.04.2021 
• Copie: act de proprietate - 
- pentru parcela cu NC 6970 - C.V.C. emis de catre Biroul Individual Notarial 
CODRUT TIBERTU MANOLTU. 
• Extras carte funciară; 
• Ridicare topograrică  vizată  OCPT; 
• Raport consultare public; 
• Copia PUZ în format electronic; 
• Aviz de Oportunitate; 

VOLUMUL 2- REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM 
T. Dispoziţii generale 

1. Rolul RLU 
2. Baza legală  a elaborării 
3. Domeniul de aplicare 
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II.Reguli de bază  privind modul de ocupare a terenurîlor 
4. Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului i protejarea 

patrimoniului natural i construit 
5. Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor i apărarea interesului public 
6. Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii 
7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii 
8. Reguli cu privire la echiparea ediiitară  
9. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenurilor 
10. Reguli cu privire la amplasarea de spaţii verzi i împrejmuiri 

III.Zoniflcare funcţională  
11. Unităţi şi subunităţi funcţionale 

Iv. Prevederi la nivelul unităţilor şi subunităţilor funcţionale 
12. Condiţii de amplasare, echipare i conformare a clădirilor 
13. Posibilităţi maxime de ocupare şi utilizare a terenului 

V. 	Unităţi teritoriale de referinţă  

VOLUMUL 3 - PIESELE DESENATE 
Planşa Uoo. - Plan de incadrare in teritoriu; 
Planşa UO1. - Situaţia existentă; 
Plana UO2. - Reglementări urbanistice - zonificare; 
Plana UO3. - Reglementări - echipare edilitară; 
Plana U04. - Proprietatea asupra terenurilor; 
Planşa U05. - Propunere de mobilare urbană. 
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VOLUMUL 1 - MEMORIUL DE PREZENTARE 

1. INTRODUCERE 
1.1 Date de recunoatere a documentaţiei 
Denumire proiect : CONSTRUIRE ZMOBIL 
COMERCZAL IMPREJMUIRE. AMENJARE ALEI 
Faza Proiect: puz 
Amplasamentului obiectivului i adresa: JucI. 
Decembrie 1918, nr. 124, NC6970 
Beneficiar: S.C. LEONMAR S.R.L. 
Proiectant general: S.C. ATELIER INFINIT S.R.L 

ef proiect: Arh. Ladislau Lăcătuu 
Urbanism: Arh. Ladislau Lăcătuu 

Arh. Covaşă  Petru 
Geotehnie: ing. Titi Gheorghiţă  - Studiu anexat 
Topometrie: ing. Popa Grigore - Ridicare topo anexată  
Nr. Proiect: 08/2021 

LOCUINTE P+4E CU PARTER 
AUTO SI PIETONALE  

Galaţi, Mun. Tecuci, str. 1 

1.2 Obiectul lucrării 
Prezenta documentaţie se întocmete la solicitarea beneficiarului S.C. 

LEONMAR S.R.L., ca urmare a condiţiilor impuse priri certificatul de urbanism nr. 
270/29.04.2021 eliberat de către Primăria Municipiului Tecuci, IN SCOPUL: 
CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE P+4E CU PARTER COMERCIAL, 
IMPREJMUIRE, AMENAJARE ALEI AUTO SI PIETONALE. 

Amplasamentul este situat pe teritoriul acIministrativ al UAT Tecuci, si este 
identificat cu plan de situatie nr. Cad. 6970, în teritoriul intravilan, la intersecţia 
străzii 1 Decembrie 1918 cu strada Matei Basarab, situat în UTR 5 si UTR 6. 

Suprafaţa de teren proprietatea solicitantului este de 1441,00 mp i este 
deţinut în baza actului certificat de înregistrare J17/1241/05.09.2003. Zona studiata 
prin prezenta documentatie, la initiativa administratiei publice locale- conform cu 
plansa anexata la certificatul de urbanism 270 din 29.04.2021 - se desfasoara pe o 
suprafata de 29390,00 mp. 

Documentaţia se întocmeşte în conformitate cu prevederile legii 350 / 2001 
privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, Legii nr. 50/ 1991, modificată  cu legea 
453/2001, în conformitate cu H.G. 525/1996 republicată  privind Regulamentul 
General de Urbanism, cu GM-010-2000, precum i oricare alte prevederi legale aflate 
in vigoare. 

Solicitări ale temei program 
Investiţia propune reglementarea unei suprafete de teren aflata in proprietatea 

privata a solicitantului certificatului în vederea construirii unor locuinţe colective cu un 
regim de înălţime de P+4Etaje, arhitectură  modernă, care se va integra în mod 
armonios în ţesutul urbari pe un teren intravilan neconstruit si totodata propune 
reglementarea zonei studiate, la initiativa administratiei publice locale, in vederea 
amornizării ţesutului urban intr-o forma coerenta vizual si functional. 

Prin Planul Urbanistic Zonal se va analiza situaţia existentă  şi potenţialul de 
dezvoltare urbanistic a zonei şi se vor formula propuneri de organizare funcţională, 
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volumetrică  şi tehnică  a amplasamentului, care vor defini zona studiată  şi relaţiile ei 
cu zonele învecinate. 

Obiectivele principale propuse pentru această  lucrare sunt: 
• amplasarea obiectivului pe teren, reglementarea gradului de construibilitate a 

terenului proprietate privata si a zonei studiate; 
• rezolvarea acceselor auto i pietonale pe parcelele pe care se va amplasa 

investiţia propusă; 
• amenajarea locurilor de parcare necesare şi rezolvarea traseului auto pe 

parcelă; 
• asigurarea echipării tehnico-edilitare a construcţiilor propuse: alimentarea cu 

apă, canalizare, alimentarea cu energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii; 
• mobilarea i amenajarea urbanistică  a terenului studiat si a zonei studiate; 
• utilizarea raţională  i echilibrată  a terenului beneficiarului: stabilirea înălţimii 

maxime admisibile a clădirilor i posibilităţile maxime de ocupare i utilizare a 
terenului (POT si CUT); 

• corelarea intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului; 
• asigurarea unor relaţii avantajoase în cadrul zonei studiate precum i cu 

zonele învecinate; 
• reabilitarea, conservarea i protecţia mediului. 

Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţii 
Pentru zona studiată  in care se afla terenul proprietate a beneficiarilor cu NC 

6970, programul de dezvoltare propune rezolvarea unor probleme precum: 
• necesitatea reabilitării blocurilor vechi 
• Construcţia de drumuri noi şi modernizarea celor existente; 
• Insuficienţa spaţiilor de parcare 
• Necesitatea unui sistem de transport public în comun bine dezvoltat şi a unui 

management al traficului bine pus la punct. 

1.3. Surse documentare 
Planul urbanistic zonal are în vedere datele i propunerile din documentaţia de 

urbanism i amenajarea teritoriului elaborată  anterior, şi anume documentaţia PUG 
aprobată  prin HCL nr. 16/25.03.1999. 

Dintre principalele acte normative specifice se iau în considerare: 
• Codul civil; 
• Legea nr. 5/2000 - privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului 

Judetean; 
• Legea nr.350/2001 - privind amenajarea teritoriului şi urbanismului; 
• Legea nr. 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările ulterioa re; 
• Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii; 
• H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, 

republicată; 
• Ghidul aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 80/N/1996; 
• Ordinul MLPAT nr. 176/2000 OG. 27/ 2008. 
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2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

2.1. Evoluţia zonei 
Date privind evoluţia zonei 
Terenul studiat este situat într-o zonă  cu fond construit format din locuinţe 

individuale si colective construite în perioada comunîstă  si recentă  care mai apoi au 
fost renovate i extinse. 

Ca evoluţie în ultimii ani se remarcă  apariţia i altor funcţiuni, precum 
construcţii pentru comert cu amanuntul i alimentaţie publică. 

Caracteristici semnificative ale zonei, relaţionate cu evoluţia localităţii 
Tot în perioada comunistă  se dezvoltă  i zone de locuinţe colective, cu regim de 

înălţime P+4E, precum şi circulaţia rutieră, terenul fiind situat în apropierea unei 
artere rutiere importante a municipiului Tecuci, strada 1 Decembrie 1918. 

Potenţial de dezvoltare 
Principalul potenţial de dezvoltare în prezent îl au funcţiunile de locuire, atât 

individuală, cât i colectivă. 
Conform documentaţiei PUG aprobată  prin HCL nr. 16/25.03.1999 si a 

certificatului de urbanism nr. 270/29.04.2021, zona studiata este situata în intravilan 
şi în UTR 5 si UTR6. 

Accesul în incintă  se realizează  de pe latura de sud a proprietăţii solicitantului 
dinspre strada Matei Basarab, iar accesul pe restul terenurilor incluse in zona studiata 
la initiativa administratiei publice locale se face din strada 1 Decembrie 1918. 

2.2. Încadrarea în localitate 
Poziţia zonei faţă  de intravilanul localităţii 

Amplasamentul este situat pe teritoriul administrativ al UAT Tecuci, si este 
identificat cu plan de situaţie, nr. Cad. 6970, situat în intravilan, în zona mobilată  cu 
locuinţe individuale pe lot, locuinţe colective, comerţ  i alimentaţie publică. 

Relaţionarea zonei cu localitatea, sub aspectul poziţiei, servirii cu 
instituţii de interes general 

Zonastudiată  se află  situată: 
• In partea sud-estica a municipiului Tecuci, şi la nord-vest de municipiul 

Galati; 
• La o distanţă  de aproximativ 1,0 - 1,5Okm faţă  de centrul municipiului 

Tecuci; 
• La o distanţă  de aproximativ 10 - 100 m faţă  de prima staţie de transport 

public care face legătura cu toate instituţiile şi serviciile de interes general 
ale municipiului. 

Accesibilitatea 
Accesul în incinta proprietate privata a solicitantului se ralizează  de pe latura de 

sud a proprietăţii dinspre strada Matei Basarab. 
Suprafaţa de teren a solidtantului se învecinează: 
- la est - domeniu public drum de interes national strada 1 Decembrie 1918; 
- la sud - domeniu public drum de interes local strada Matei Basarabi; 
- la nord - teren proprietate privată; 
- la vest - teren proprietate privată; 
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Accesul pe terenurile aflate in zona studiata la initiativa administratiei publice 
locale se ralizează  de pe latura de Est a proprietăţiilor dinspre strada 1 Decembrie 
1918. 

Suprafaţa studiata la initiativa admiriistratiei publice locale ce este propusa 
pentru reglementare se învecinează: 

- la est - domeniu public si proprietati private; 
- la sud - domeniu public drum de interes local strada Matei Basarab; 
- la nord - teren domeniu public; 
- la vest - domeniu public drum de interes national strada 1 Decembrie 1918; 

Cooperarea în domeniul edilitar 
Zona studiată  este prevazută  cu toate reţelele de utilităţi. 

2.3. Elemente ale cadrului natural 
In conformitate cu normativul P100 - 1/2013, Iasi, amplasamentul studiat, se 

afla în zona cu urmatoarele caracteristici 
• zona cu valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare - ag = O,35g 
(P100 - 1/2013) 
- perioada de control (colţ) - Tc=1,O sec ( P100 - 1/2013) 
- adâncimea maximă  de îngheţ  este de -OSOm de la cota terenului (STAS 6054-77). 

Terenul este relativ plat. 
Confom studiului geotehnic pe amplasamentul studiat: 

• nu au fost identificate elemente ale unor fenomene de instabilitate; 
• elementele hidrologice i geomorfologice identil9cate pe amplasament nu 

descriu un risc de inundare a zonei. 

Caracteristici climatice 
Regimul climato-meteorologic speciric arealului geograric căruia îi aparţine 

amplasamentul, impune urmatoarele încadrări: 
conform codului de proiectare CR1-1-3/2012, încărcărea din zăpadă  pentru 
amplasamentul în discuţie este de 2,5kN/m2, pentru un interval mediu de 
recurenţă  de 50 de ani; 
conform codului de proiectare CR1-1-4/2012 presiunea de referinţă  a vântului 
pentru amplasamentul în discuţie este de 0,7 kpa, mediată  pe 10 minute la 10 m, 
pentru un interval mediu de recurenţă  de 50 de ani. 

Amplasamentul studiat are stabilitatea generală  şi locală  asigurată  în 
contextul actual. 

Amplasamentul studiat nu este supus inundaţiilor sau viiturilor de apă  
din precipitaţii. 

2.4. Circulaţia 
Circulaţia rutieră  
Starea, lăţimea i finisajul carosabilului corespund cu normele în vîgoare.Se 

constată  disfuncţionalităţi privind starea degradată, a trotuarului adiacent străzilor 
din zona studiată. 

Cea mai apropiată  staţie de transport în comun se află  la aproximativ 100 m 
est, pe strada 1 Decembrie 1918, raportat la terenul aflat in proprietate privată  a 
solicitantului. 
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Circulaţia feroviară  
În cadrui municipiuiui Tecuci staţia CFR Iai se află  la aproximativ 1,70 km 

raportat la terenul aflat in proprietate privată  a solicitantului.. 
Circulaţia aeriană  
Faţă  de amplasamentul studiat, cel mai apropiat aeroport este situat la 

aproximativ 104 km - Aeroport International Bacău, 	la o distanţă  de aproximativ 
217 icm se află  Aeroportul Interriaţional Henri Conadă . 

Capacităţi de transport 
Principalele căi de comunicaţie din zonă  sunt: 

• Strada Matei Basarabi - este calea de acces la teren, are două  benzi de 
circulaţe auto, câte una pe fiecare sens i trotuare pietonale poziţionate 
de o parte i de alta a străzii; 

• Strada Gheorghe Lazăr - este calea de acces la teren, are două  benzi 
de circulaţe auto, câte una pe .fiecare sens i trotuare pietonale 
poziţionate de o parte i de alta a trăzii; 

• Strada 1 Decembrie 1918 - arteră  rutieră  importantă  a municipiului 
Tecuci i de interes naţional, cu patru benzi de circulaţie auto - câte 
două  pe sens, i locuri de parcare amenjate pe o direcţîe de mers. 
Circulaţia pietonală  se desfă oară  prin intermediul trotuarelor 
poziţionate de o parte i de alta a străzii. Amplasamentul studiat se află  
la est de acest drum; 

2.5. Ocuparea terenurilor 
suprafaţa totală  a terenului aflat in proprietatea privată  a solicîtantului este de 

1441,00 mp. Suprafata totală  a terenului studiat la initiativa administratiei publice 
locale este de 29390,00 mp. 

Terenul este situat într-o zonă  cu vecinătăţi formate preponderent din blocuri 
de locuinţe colective P+4, aflate în stare bună, si locuinţe individuale cu regim de 
înălţime P, p+1, P+2, aflate în stare bună  i mai puţin bună. Zona dispune atât de 
spaţii verzi amenajate, plantaţii de aliniament, cât şi de spaţii verzi neamenajate, 
situate pe parcele proprietate privată. Zona are asigurate locuri de parcare la sol 
precum şi toate serviciile complementare locuirii, la standarde corespunzătoare. 
Locurile de parcare de care se deservesc locuinţele colective sunt dispuse de-alungul 
drumurilor, iar locurile de parcare de care se deservesc locuinţele individuale sunt 
amenajate în incinta proprietăţilor private. 

Sub aspect juridic, terenurile din zona studiată  sunt în majoritate terenuri din 
domeniul public. 

Terenul studiat este neconstruit i are categoria de folosinţă  curţi construcţii. 
În situaţia existentă  parcela aflată  in proprietate privataă  a solicitantului nu are 

amenajate parcări. 
Suprafaţa de teren a solicitantului se învecinează: 
- la est - domeniu public drum de interes national strada 1 Decembrie 1918 
- la sud - domeniu public drum de interes local strada Matei Basarabi; 
- la nord - teren proprietate privată; 
- la vest - teren proprietate privată; 

Suprafaţa studiată  la initiativa administratiei publlce locale ce este propt 
pentru re9lementare se învecinează: 
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- la vest - domeniu public si proprietati private; 
- la sud - domeniu pubiic drum de interes local strada Matei Basarab; 
- la nord - teren domeniu public; 
- la est - domeniu pubiic drum de interes national strada 1 Decembrie 1918; 

Relaţionări între funcţiuni: 
Terenul aflat in proprietate privată  a solicîtaritului se află  situat în intravilanul 

municipîului Tecuci, Tntr-o zonă  cu funcţiuni stabilite anterior prin PUG: Zona locuinţe 
colective i dotări aferente P+2E. 

Funcţiunea propusă  este compatibilă  cu funcţiunile zonei. 
Gradul de ocupare a zonei cu fond construit: 
Pe suprafaţa studiată  ce este in proprietatea privată  a beneficiarului, nu există  

constructii. Procentul de ocupare este de O.00% 
In vecinătăţi gradui de ocupare a terenurilor este de aproximativ 30%-35%. 
Pe zona studiată  la initiativa administratiei publice locale, terenurile aflate in 

domeniu public si privat sunt construite si libere de constructii, iar procentul de 
cupare al terenului din zona studiată  este de 19,46%. 

Aspecte calitative ale fondului construit 
Amplasamentul se află  Tntr-o zonă  construită  sporadic. In ultimii 10 arii s-a 

observat o dezvoltare mult mai puternică  a zonei cu ciădiri noi. Marea majoritate a 
construcţiilor se află  în stare bună. 

Asigurarea cu servicii a zonei în corelare cu zonele vecine 
Parcelele i strada 1 Decembrie 1918 împreună  cu căile de acces din zonă  dispun 

de servicii publice reprezeritate de căile rutiere i pietonale i de echiparea tehnico- 
edilitară. 

Asigurarea cu spaţii  verzi 
Pentru terenul proprietate afiat in proprietate privata a beneficiarului exista un 

procent de 82,65% spatii verzi. 
Pentru terenul studiat la initiativa administratiei publice locale, procentul spatiilor 

verzi este de 50,13%. 
Existenţa unor riscuri naturale în zona studiată  sau în zonele vecine 
Amplasamentul studiat are stabilitatea generală  şi locală  asigurată  în ipoteza 

respectării recomandărilor din studiul geotehnic. 
Principalele disfuncţionalităţi 
Dintre disfuncţionalităţi se pot enumera existenţa în zona studiată  a drumurilor 

cu îmbrăcăminte asfaltică  degradată, i a unor porţiuni de trotuar degradate. 

2.6. Echiparea edilitară  
Zona studiată  este echipată  corespunzător cu reţele de apă  si de canalizare, 

energie electrică, gaz i telecomunicaţii. 
A. Alimentarea cu apa 

Reţeaua de alimentare cu apă  existentă, se află  în strada Matei Basarab, strada 
1 Decembrie 1918 şi strada Gheorghe Lazăr; 
B. Canalizarea 

Reţeaua de canalizare a localităţii existentă  se află  pe strada Matei Basarab, 
strada 1 Decembrie 1918 i strada Gheorghe Lazăr; 
C. Alimentarea cu energie electrică  

Reţeaua de distribuţie a energiei electrice existentă  este pe strada Matei 
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Basarab, stracla t Decembrie 1918 i strada Gheorghe Lazăr; 
D. Alimentarea cu energie termică  

Reţele cle alimentare cu energie termică  nu există  in zona studiată. 

E. Alimentarea cu gaze naturale 
Reţeaua de alimentare cu gaze riaturale existentă  se află  pe strada Matei 

Basarab, strada 1 Decembrie 1918 i strada Gheorghe Lazăr; 
F. Telecomunicaţii 

Reţelele existente de telecomunicaţii se afla pe pe strada Matei Basarab, strada 
1 Decembrie 1918 i strada Gheorghe Lazăr. 

Principala disfuncţionalitate 
. Cablurile de telefonie i internet sunt pozate aerian pe stâlpi, creând disconfort 

vizu a l. 

2.7. Probleme de mediu 
Pe terenul incadrat in zona studiata nu s-au inregistrat valori de patrimoniu 

natural sau construit care să  necesite măsuri speciale de protectie. In acelasi timp 
poteriţialul social al zonei nu necesită  masuri speciale de protectie. 

Aceste concluzii au fost elaborate in urma studierii Ordinului comun al MAPPM 
(nr. 214 / RT / 1999) - MLPAT (nr. 16 /NN / 1999) si analizelor de evaluare a 
problemelor existente de mediu pe zona studiata. 

Relaţia cadru natural - cadru construit 
Pentru toate funcţiunile existente. în zona studiată  se observă  că  acestea nu au 

un caracter poluant raportat ta poluarea de tip apă  - aer - sol. 
De asemenea drumurile au îmbrăcăminţi şi profite transversale corespunzătoare 

pentru o bună  utilizare şi pentru o bună  scurgere a apelor meteorice. 
Evidenţierea riscurilor naturale i antropîce 
Pentru îmbunătăţirea microclimatului zonei se completează  permanent spaţiUe 

plantate, adecvate şi ecologice, inclusiv prin combaterea biologică  a dăuriătorilor. 
Având în vedere cotele ridicate ale amplasamentului nu se poate vorbi de 

inundabilitate. Amplasamentul studiat are stabilitatea generală  i locală  asigurată  
după  cum reiese din studiul geotehnic. 

Marcarea punctelor şi traseelor din sistemul căilor de comunlcaţii i din 
categoriile echipării edilitare ce prezintă  riscuri pentru zonă  

Nu există  puncte sau trasee din sistemul căilor de comunicaţii i clln categoriile 
echipării edilitare care să  prezinte riscuri pentru zona stuciiată. 

Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită  protecţie 
În zona studiată  nu există  valori de patrimoniu care necesită  protecţie. 
Evidenţierea potenţialului balnear şi turistic 
Zoria nu prezintă  potenţial balnear sau turistic. 
concluzii 
Din analiza factorilor de mediu i a cadrului natural rezultă  că  zona nu este 

poluată, iar microclimatul este potrivit pentru amplasarea funcţiunii propuse. 

2.8. Opţiuni ale populaţiei 
Informarea i consultarea publicului: 
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Prezenta documentaţie a tost supusă  procedurii de consultare a populaţiei. 

Punctele de vedere ale administraţiei publice locale: 
Organele administraţiei publice locale ale municipiului Tecuci promovează  acest 

tip de dezvoltare, considerată  a fi o continuare firească  a zonei ce cuprinde functiuni 
si m i I a re. 

Punctul de vedere al elaboratorului: 
Prin amplasarea unei funcţiuni de locuire colectivă- cu parter comercial într-o 

zonă  cu funcţiuni similare se respectă  i se promovează  specificul zonei. 
Printre oportunităţi se numără  i accesul facil dinspre centrul oraului i 

vecinătatea unor artere importante de circulaţie ale municipiului. 

3. PROPUNERI DE DEZVOL.TARE URBANISTICĂ  
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 

Ridicarea topo 	 , 
Pentru realizarea prezentei documentaţii a fost intocmită  o ridicare topografică  

cu scopul de a descrie cât mai exact zona studiată. Suprafata de teren aflată  in 
proprietatea privată  a solicitantului are o formă  trapezoidală  în plan, cu laturile 
regulate i cu o deschidere la strada Matei Basarab de aproximativ 45,20m. Terenul 
studiat este realtiv drept. Suportul pentru partea desenată  a prezentului studiu are 
la bază  o ridicare topografică  vizată  ocpI. 

Studiul geotehnic efectuat în zonă  relevă  posibilitatea realizării de construcţii 
in conditiile respectarii prevederilor Studiului geotehnic. 

3.2. Prevederi ale P.U.G. 
Conform ciocumentaţiei PUG aprobată  prin HCL Tecuci nr. 16/25.03.1999, zona 

studiata este situata în intravilan în UTR 5 si UTR 6. 
UTR 5. - Zoriă  locuinţe colective i dotări aferente P+4 	i se strabilesc 

indicatorii: 
• P.O.T. - maxim 50%; 
• C.U.T. - maxîml,5; 
• Regim de înălţime - 15m la cornisa/atic; 
• Aliniament stradal - conform cu aliniameritele existente, lateral - 

jumatatea inaltimii la cornisa, dar nu mai putin de 3,0 m., posterior - 
jumatatea inaltimii la cornisa, dar nu mai putin de 3,0 m; Orice derogare 
de la distanta minima se poate face prin acordul partilor exprimat intr-un 
inscris autentic, conform art. 612 din Codul Civil. 

• Accese - din strada strada 1 Decembrie 1918, parcaje - in în afara 
domeniului public, dimensionate cf. R.G.U.; 

• Soluţiile urbanistice se vor corela cu prevederile HG 525 1996 pentru 
aprobarea Regulamentului General de Urbanism. 

UTR 6. - Zonă  locuinţe colective i dotări aferente P+2, i se strabilesc 
iridicatorii: 

• P.O.T. - maxim 50%; 
• C.U.T. - maximl,5; 
• Regim de înălţime - 15m la cornisa/atic; 
• Aliniament stradal - conform cu aliniamentele existente, lateral 
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jumatatea inaltimii Ia cornisa, dar nu mai putin de 3,0 m., posterior - 
jumatatea inaltimii la cornisa, dar nu mai putiri de 3,0 m; Orice clerogare 
cle la distanta minima se poate face prin acordul partilor exprimat intr-un 
inscris autentic, conform art. 612 clin Codul Civil. 

• Accese - din strada Matei basarab si strada 1 Decembrie 1918, parcaje - 
in în afara domeniului public, dimensionate cf. R.G.U.; 

• Soluţiile urbanistice se vor corela cu prevederile HG 525 .996 pentru 
aprobarea Regulamentului General cle Urbanism. 

Conform cu certificatul de urbanism nr. 270/29.05.2021 eliberat de Primăria 
Municipiului Tecuci se stabilesc: 

UTR5 1I-C- zona cladiri locuinte colective cu parter comercial P+4E. 
• P.O.T. maxim = 35,QQ%;  

• C.u.Ţ. maxim = 1,50 mp ADC/mp teren; 
• Regim de înălţime: P+4E; 
• Inălţime maximă  la streaină/atic de 16,50 m măsurată  de la cota cea 

mai înaltă  a terenului natural (CTN) în aria construibilă; 
• Aliniamentele: 

- Retragere aliniament principal: minim 3 m fata de limita d proprietate 
spre Strada 1 Decembrie 
- Retragere fata de limitele de proprietate laterale spre Nord: minim 4 m. 
Distanta va fi de 9,5m daca cladirea se invecineaza cu un slf cu locuinte 
individuale. 
- Retragere fata de limitele de proprietate laterale spre Sud; minim 4 m. 
Distanta va fi de 9,5m daca cladirea se invectneaza cu un slt cu locuirite 
individuale. 
- Retragere fata de limitele de proprietate posterioare (spre Vest): minim 
4 m. Distanta va fi de 9,5m daca cladirea se invecineaza cu un sit cu 
locuinte individuale. 

UTR5 LX-CL- zona cladiri locuinte colective cu parter comerclal P+4E. 
• P.O.T. maxim = 35,0O%; 
• C.U.T. maxirn = 1,50 mp AlC/mp teren; 
• Regim de înălţime: P+4E; 
• Inălţime maximă  la streaină/atic de 16,50 m măsurată  de la cota cea 

mai înaltă. a terenului natural (CTN) în aria construibilă; 
• Aliniamentele: 

- Retragere ahniament prtnclpal: minim 4 m fata de limita de proprietate 
spre Strada Matei Basarab 
- Retragerelata de limitele de proprietate laterale spre Est: minim 3 m. 
- Retragere fata de limitele de proprietate laterale spre Vest: minim 9.5 
m. 
- Retragere fata de limitele de proprietate posterioare (spre Nord): 4 rr 
fata de lirnit de proprietate. 

3.3. valorificarea cadnjlui natural 
Terenul ce este in roprietatea privata a solicitantului are o tormă  trapezoidat 
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i cu suprafaţa totală  de 1441,00 mp, este neconstruît i nu prezintă  elemerite 
atractive naturale care pot fi valorificate. 
Zona studiată  la initiativa administratiei publice locale are o forma dreptunghiulara in 
plan si o suprafata totala de 29390,00 mp, este construită  cu cladiri ce adapostesc 
functiuni diverse i nu prezintă  elemente atractive naturale care pot fi valorificate. 
Pentru asigurarea unui climat sănătos se propune menţinerea unui procent cât mai 
mare de spaţii verzi. 

Pentru proiectarea geotehnică  se vor respecta prevederile din SR EN 1997-
1:2004 şi după  caz, cu eratele, amendamentele i anexele naţionale asociate, SR EN 
1998-5:2004 i după  caz, cu eratele, amendamentele şi anexele naţionale asociate, 
NP 074/2014, NP 122/2010 şi NP125/2010. 

Se vor elimina toate posibilităţile de inl9ltrare a apei în teren şi de umezire a 
acestuia cu efect negativ imediat asupra construcţiei, în special trebuie să  se ţină  
seama de prevederile privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la 
umezire, indicativ NP 125:2010. 

Comportamentul specific al PSU poate genera degradări ale construcţiilor 
fundate pe acestea şi fenomene de pierdere a stabilităţii. Prin măsuri specifice se 
urmăreşte menţinerea siguranţei construcţiilor şi a stabilităţii masivelor de pământ. 

3.4. Modernizarea circulaţiei 
Pentru terenul aflat in proprietatea solicitantului, principalul front la stadă, cu o 

lungime de aproximativ 45,20 metri are asigurat accesul carosabil de pe strada Matei 
Basarab, stradă  care are două  benzi de circulaţie, şi care se conectează  cu strada 1 
Decembrie 1918, stradă  cu patru benzi de circulaţie printr-o intersectie. 

Pentru zona studiată  la iniţiativa administratiei publice locale, principalul front 
la stadă  are asigurat accesul carosabil de pe strada 1 Decembrie 1918, stradă  cu 
patru benzi de circulaţie. 

Intersectia dintre Strada 1 Decembrie, strada Matei basarab si strada Gheorghe 
Lazăr va fi rezolvată  prin realizarea unui sens 9iratoriu care va prelua si va dirija intr-
un mod corespunzător traficul de pe cele 3 străzi. 

Conform HG 525/1996 strazile pentru accesul carosabil pe teren vor avea o 
lătime de 7,OOm şi de 3,Sm latime dacă  strazile de tip fundatură  când acestea sunt 
pană  in 30,OOm lungime i dotate cu refugii, i in legătură  cu reţeaua de circulaţie 
majoră  şi cu mijloacele de transport în comun. In cazul terenului studiat, lătimea 
drumului va fi de 7,OOm. 

Calile de circulaţie existentă  are caracteristicile: 
• Strada Matei Basarab pe limita de sud a terenului - lăţime de 7,00 m - două  

benzi de circulaţie, câte una pe fiecare sens - îmbrăcăminte asfaltică  în stare 
bună; 

• Strada Matei Basarab pe limita de sud a terenului - lăţime de 7,00 m - două  
benzi de circulaţie, câte una pe fiecare sens - îmbrăcăminte asfaltică  în stare 
bună; 

• Strada 1 Decembrie 1918 pe limita de est a terenului - lăţime de 14,40 m - 
patru benzi de circulaţie, câte două  pe fiecare sens - îmbrăcăminte asfaltică  în 
stare bună; 

Stationarea vehiculelor se va face in interiorul proprietatii astfel: 

TITLU PROJECT: CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE P-I-4E cU PARTER COMERCIAL, IMPREJMUIRE, 
AMENJARE ALEI AUTO S1 PIETONALE, mun. Tecuci, jud. Galati 
BFNEFICTAR: s.0 LEONMAR S.R.L. 
	 13 



ATELIER INFINIT S.R.L. 
Mun. lasl . jud.lasl. cul 3816333& 

Proiect nr.08/2021 • [FAZA P.U.Z.J 

• pe terenul aflat in proprietatea privata a solicitantului - 25 locuri de parcare 
special amenajate; 

• pe terenul aflat in zona studiata la initiativa administratiei publice locale - locuri 
cle parcare special amenajate in interiorul loturilor pe care se va construi in viitor; 

Numărul locurilor de parcare va fi dimensionat conform funcţiunilor propuse la 
etapa de autorizare cladiri şi va respecta HG 525/1996. 

3.5. zonificarea funcţională, reglementări, bilanţ  teritorial, indicatori 
urbanistici 

Zona studiata la initiativa administratiei publice locale ce face obiectul PUZ-ului 
are o suprafaţa totală  de 29390,00 mp, iar in interiorul acestei zorie studiate se afla 
tereriul proprietate privata a solicitantului cu o suprafata totala de 1441,OOmp i va 
avea următoarele reglementări: 

UTR5 LI-C - zona cladiri locuinte colective cu parter comercial P+4E. 
Funcţiuni: 

- Locuinţe colective, locuinte colective cu parter comercial; 
- Utilităţi şi amenajări aferente functiunilor sus menţionate: căi de acces 

carosabile şi pietonale private, parcaje, garaje, spaţii plantate, etc.; 
• Alinieri stradale: 

- 3,OOm faţă  de limita de proprietate; 
- Min. 20,85m faţă  de axul străziî 1 Decembrie 1918. 

• Alinieri laterale şi posterioare: 
Retragere fata de limitele de proprietate laterale spre Nord: minim 4 m. 
Distanta va fi de 9,5m daca cladirea se invecineaza cu un sit cu locuinte 
individuale. 
Retragere fata de limitele de proprietate laterale spre Sud: minim 4 m. 
Distanta va fi de 9,5m daca cladirea se invecineaza cu un sit cu locuinte 
individuale. 
Retragere fata de limitele de proprietate posterioare (spre Vest): minim 4 
m. Distanta va fi de 9,5m daca cladirea se invecineaza cu un sit cu 
locuinte individuale. 

• Regim de înălţime: Inălţimea la streaşină  sau atic, a clădirilor va fi de: 
P+4E - maxim 16,50 m de la cota C.T.N. - 5 niveluri supraterane; Se 
admite un nivel suplimentar subteran. 

• Procentul de Ocupare a Terenului va fi de maxim 35.00 %; 
• Coeficient de Utilizare a Terenului va fi de maxim 1,5 mp/ADC pentru a se 

incadra in reglementarile vecine ale terenurilor aflate in intravilan. 
• Parcarea va fi amenajată  pe suprafaţa terenului. Locuriîe de parcare vor fi 

calculate cf. HG 525/1996. 

-C - zona cladiri locuinte colective cu parter comercial P+4E 

BILANŢ  EXISTENT MP 010 

CONSTRUCŢH 5720,90 19,46 
CĂI DE ACCES, TROTUARE PERIMETRALE 8939,90 30,41 
SPAŢII VERZI/ TEREN ARABIL 14729,20 50,13 
TOTAL TEREN 29390,00 100,00 
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B!LANŢ  PROPUS MP % 

SUPRAFATA CONSTRUIBILA 10286,50 35,00 
CĂI DE ACCES, TROTUARE PFRIMETRALE 10286,50 35,00 
SPAŢII VERZI 8817,00 30,00 
TOTAL TEREN 29390,00 100,00 

UTR5 LI-CL - zona cladiri locuinte colective cu parter comercial P+4E. 
• Funcţiuni: 

- Locuinţe colective cu parter comercial; 
- Utilităţi şi amenajări aferente functiunilor sus menţionate: căi de acces 

carosabile şi pietonale private, parcaje, garaje, spaţii plantate, etc.; 
• Alinieri stradale: 

- 4,OOm faţă  de limita de proprietate; 

. 	
- Min. 12,65m faţă  de axut străzii Matei Basarab. 

• Alinieri laterale şi posterioare: 
- Retragere fata de limitele de proprietate laterale spre Est: miriim 3 m. 

Retragere fata de limitele de proprietate laterale spre Vest: minim 9.5 m. 
Retragere fata de limitele de proprietate posterioare (spre Nord): 4 m 
fata de limita de proprietate. 

• Regim de înălţime: Inălţimea la streaşină  sau atic, a clădirilor va fi de: 
P+4E - maxim 16,50 m de la cota C.T.N. - 5 niveluri supraterane;Se 
adminte un nivel suplimentar subteran; 

• Procentul de Ocupare a Terenului va fi de maxim 35.00 %; 
• Coeficient de Utilizare a Terenului va fi de maxim 1,5 mp/ADC pentru a se 

incadra in reglementarile vecine ale terenurilor aflate in intravilan. 
• Parcarea va fi amenajată  pe suprafaţa terenului. Locurile de parcare vor fi 

calculate cf. HG 525/1996. 

LI-CL- zona cladiri locuinte colective cu parter comercial P+4E 
BILANT EXISTENT MP % 

CONSTRUCŢII 0,00 0,00 
CĂI DE ACCES, TROTUARF PERIMETRALE 250,00 17,35 
SPAŢII VERZI/ TERFN ARABIL 1191 82,65 
TOTALTEREN 1441,00 100,00 

BILANŢ PROPUS MP % 

SUPRAFATA CONSTRUIBILA 504,35 35,00 
CĂI DE ACCES, TROTUARE PERIMETRALE 761,40 52,84 
SPAŢIIVERZI 175,25 12,16 
TOTALTEREN 1441,00 100,00 
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3.6. Dezvoltarea echipării edilitare 
Clădirile vor avea asigurate următoarele utilităţi: 

Alimentare cu apă  
Zona este echipată  cu reţea de alimentare cu apă. Se va solicita avizul 

administratorului retelei de apa pentru a stabili soluţia de branare la reţeaua 
existentă. 

Se va face racord, in funcţie de solutia stabilita la etapa de autorizare cladiri, la 
reţeaua existentă  in strada 1 Decembrie 1918, strada Matei Basarab sau strada 
Gheorghe Lazăr. 

Lucrările de alimentare cu apă  se vor efectua respectând legislaţia în vigoare. 
Canalizarea 
Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza prin intermediul unui racord la 

reţeaua de canalizare a localităţii exîstenta pe strazile ce deservesc zona studiată. 
Evacuarea apelor pluviale de pe acoperi se va realiza prin jgheaburi i burlane cu 

descărcare în spatiul verde al zonei studîate studiat prin intermediul rigolelor de 
colectare. 

Alimentare cu energie electrică  
Zona este echipată  cu reţea de alimentare cu energie electrică. 
Se va face racord la reţeaua existentă  ce deserveste zona studiată. 
Soluţiile de racord la reţeua electrică  se vor stabili de proiectanţii de specialitate 

SC Delgaz Grid SA. 
Alimentarea cu energie termică  
Incălzirea cladirilor se va realiza prin intermediul centralelor termice individuale 

sau comune, pe combustibil gazoz, cu care vor fi echipate clădirile; 
Gaze naturale 
Zona este echipată  cu reţea de gaze naturale. 
Se va face racord la reţeaua existentă  ce deserveste zona studiată. 
Soluţiile de racord la reţeua electrică  se vor stabili de proiectanţii de specialitate 

SC Delgaz Grid SA. 
Telecomunicaţii 
Zona este echipată  cu reţea de telecomunicaţii. 
Se va face racord la reţeaua existentă  ce deserveste zona studiata. 
Depozitarea controlată  a deşeurilor 
Depozitarea deeurilor se va face selectiv în europubele amplasate pe platforme 

betonate şi vor fi ridicate periodic de catre firma specializată  care deserveşte 
municipiul Tecuci. 

3.7. Protecţia mediului 
Diminuarea până  la eliminare a surselor de poluare 
În zona studiată  nu există  surse majore de poluare a aerului sau surse 

generatoare de reziduuri chimice. 
Materialele folosite în construcţia, finisarea şi dotarea clădirilor vor fi alese 

astfel încât să  nu polueze aerul interior şi să  asigure izolarea higrotermică  şi acustică  
corespunzătoare. 

Pentru protecţia factorilor de mediu se vor avea în vedere reglementările 
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prevăzute în Ordonaţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 195/2005, modificată  i 
completată  de Legea nr. 265/2006. 

Prevenirea producerii riscurilor naturale 
Pentru prevenirea producerii riscurilor naturale vor fi respectate condiţiile 

enunţate în studiul geotehnic i de stabilitate. 
Epurarea i preepurarea apelor uzate 
Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza prin intermedîul unui racord la 

reţeaua de canalizare existentă  in zonă. 
Depozitarea controlată  a deeurilor 
Platforma destinată  depozitării recipientelor de colectare selectivă  a deşeurilor 

menajere, este propusă  a fi amenajată  la o distanţă  de minim 10,00 m de ferestrele 
locuinţei cele mai apropiate. Va fi împrejmuită, impermeabilizată, cu asigurarea uriei 
pante de scurgere şi va fi prevăzută  cu sistem de spălare şi sifon de scurgere 
racordat la canalizare. Aceasta va fi întreţinută  în permanentă  stare de curăţenie. 
Deeurile vor fi depozitate în recipiente speciale i colectate de serviciul de salubritate 
centralizat al municipiului Tecuci. Numărul platformelor destinate depozîtarii 
deseurilor va fi stabilit pentru fiecare autorizare de cladire in parte. 

Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri, plantări de 
zone verzi - nu este cazul. 

Organizarea sistemelor de spaţii verzi - suprafetele cle teren ramase Iibere 
se vor planta: ca spaţii verzi de protecţie (perimetral pe limita de proprietate a 
terenului, pe aliniament), ca spaţii verzi cu rol decorativ. 

Protejarea bunurîlor de patrimoniu - nu este cazul. 
Refacerea peisagistică  şi reabilitate urbană  - propunerea urbanistica 

doreste sa creeze un cadru coerent pentru cteezvoltarea urbană  i peisagistică  
aferentă  zonei studiate. 

Valorificarea potenţialului turistic şi balnear - nu este cazul. 
Eliminarea disfuncţionalităţilor din domeniul căilor de comunicaţie şi al 

reţelelor edilitare majore - se vor Iua toate măsurile ce privesc diminuarea până  la 
eliminare a disfuncţionalităţilor din domeniul căilor de comunicaţie şi al reţelelor 
edilitare majore. Intersectia dintre Strada 1 Decembrie, strada Matei Basarab si 
strada Gheorghe Lazăr va fi rezolvată  prin realizarea unui sens giratoriu care va 
prelua si va dirija intr-un mod corespunzător traficul de pe cele 3 străzi. 

Se vor respecta deasemenea prevederile Ordinului M.S. nr. 119/2014 pentru 
aprobarea Normelor de igienă  i sănătate publică  privind mediul cle viaţă  al 
populaţiei, privind distanţele dintre clădiri pentru asigurarea însoririi faţadelor, 
amplasarea locurilor de parcare i a platformelor gospodăreti precum i cele privind 
colectarea i canalizarea apelor uzate menajere. 

Spaţiile amenajate pentru gararea şi parcarea autovehiculelor populaţiei din 
zona respectivă, sunt situate la distariţe de minimum 5,00 m faţă  de ferestrele 
camerelor de locuit. 

3.8. Obiectîve de utilitate publică  
Amplasamentul este proprietatea beneficiarilor S.C. LEONMAR S.R.L. i este 

situat pe teritoriul administrativ al municipiului Tecuci i este identificat cu plan de 
situaţie, nr. Cad. 6970. 
Suprafata de teren proprietatea solicitantilor este de 1441,00 mp i este deţinută  în 
baza urmatoarelor documente: 
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-pentru parcela cu NC 6970 - c.v.c. emis de catre Biroul Individual Notarial 
CODRUT TIBERIU MANOLIU. 

Terenul este construit i are categoria de folosinţă  « curti, constructii ». 

În zonă  există  urmatoarele obiective de utilitate publică: 
Reţele de utilităţi de interes local: 

• Reţea de alimentare cu apă; 
• Reţea de canalizare; 
• Reţea de alimentare cu energie electrică; 
• Reţea de alimentare cu gaze naturale; 
• Reţea de telecomunicaţii. 

Străzi de interes local: 
• In partea de sud a terenului - strada Matei Basarab; 

Trotuare de interes local: 
• La limita de sud a terenului - strada Matei Basarab; 

Străzi de interes naţional: 
• In partea de est a terenului - strada 1 Decembrie 1918; 

Trotuare de interes naţional: 
• La limita de est a terenului - strada 1 Decembrie 1918; 

4. Concluzii - măsuri în continuare 

Înscrierea amenajării şi dezvoltării urbanistice propuse a zonei în 
prevederile PUG 

Din analiza condiţiilor existente şi ca urmare a prevederilor din prezenta 
lucrare, se poate concluziona că  amplasamentul întrunete condiţiile pentru 
amplasarea funcţiunilor propuse şi se va înscrie în prevederile Planului Urbanistic 
General al UAT Tecuci. 

Categorii principale de intervenţie, care să  susţină  materializarea 
programului de dezvoltare 

Prevederile PUZ-ului se realizează  etapizat, pe probleme prioritare, menite să  
ăspundă  direct necesităţilor de dezvoltare a zonei. 

S-au tratat următoarele categorii principale de intervenţie.: 
• Reglementarea terenului; 
• Indici şiindicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de înălţime, P.O.T., 

C.U.T.); 
• Reglementări specifice detaliate - permisiuni i restricţii - incluse în 

regulamentul local de urbanism aferent PLJZ; 
• Statutul juridic al terenului; 
• Măsuri de protecţie a mediului; 
• Măsuri de eliminare a efectelor unor riscuri naturale i antropice. 

Priorităţi de intervenţie 
Pentru realizarea obiectivului principalele priorităţi sunt: 

• Realizarea racordurilor la reţelele edilitare 
• Realizarea sistematizării terenului. 
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Aprecieri ale elaboratorului PUZ, asupra propunerilor avansate, 
eventuale restricţii 

Parcela destinată  construirii îndeplinete următoarele condiţii: 
• Acces direct carosabil i pietonal; 
• Posibilitatea de racordare la reţelele edilitare existente; 
• Asigurarea parcării i garării în interiorul parcelei. 

Pentru obţinerea unei zone urbane unitare şi bine structurate se vor urmări: 
• Tratarea unitară  a construcţiilor propuse din punct de vedere funcţional i 

plastic; 
• Tratarea cu cea mai mare atenţie şi rezolvarea corectă  a circulaţiei  auto i 

pietonale în zonă; 
• Abordarea atentă  a spaţiilor verzi, a zonelor plantate; 
• Folosirea de materiale de bună  calitate, cu texturi i culori armonios studiate, în 

vederea integrării în dominanta arhitecturală  a zonei. 

Lucrări necesare de elaborat în perioada următoare 
Prezenta documentaţie de Plan Urbanistic Zonal este instrumentul de planificare 

urbană  de reglementare specifică, prin care se coordonează  dezvoltarea urbanistică  
integrată  a terenului şi zonei studiate, ş  care asigură  corelarea programelor de 
dezvoltare urbană  integrată  a zonei cu Planul Urbanistic General. 

O dată  cu aprobarea, PUZ i RLU capătă  o valoare juridică, constituindu-se în 
instrumentul de lucru al administraţiei publice locale în: 

• Fundamentarea solidtării unor fonduri europene sau de la bugetul statului 
pentru realizarea unor obiective de utilitate publică: 

o Modernizarea căilor de comunicaţie sau realizarea de trasee noi; 
o Dezvoltarea echipării edilitare; 

• Emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor  de construire, în 
conformitate 	cu 	prevederile 	PUz 	i 	RLU. 

Prevederile PUZ-ului devin plicabile i operaţionale numai după  avizarea în 
Comisia Tehnică  de Urbanism i Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 
Judeţean Galaţi şi aprobarea sa conform anexei la Legea nr. 350/2001 actualizată. 

Intocn 	 Urbanism, 
Arh. Co,aş pu 	 Arh. Ladislau(jăcă tj4 
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VOLUMUL 2- REGULAMENT LOCAL DE URBANISM 

CAPITOLUL I — DISPOZITU GENERALE 
1.ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 

Prezentul Regulament constituie instrumeritul operaţional al documentaţiei 
CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE P+4E CU PARTER COMERCIAL, 
IMPRE)MUIRE, AMENA)ARE ALEI AUTO SI PIETONALE CU NR. CAD. 6970, 
detatiind sub formă  de prescripţii - permisiuni şi restricţii - reglementărite ce privesc 
organizarea urbanistică  a zonei. După  aprobarea puz, aceste prescripţii devin 
obligatorii. 

2. BAZA LEGALĂ  A ELABORĂRII 
La baza elaborării Regulamentului aferent PUZ se află: 

- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. 525 /1996 şi revizuitîn 2002; 
- Ghidul de aplicare a Regulamentului General de Urbanism, aprobat prin Ordin 
MLPAT nr. 21/N/1O.04.2000; 
- Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul —cadru al PUZ, indicativ GM-
010-2000; 
- Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizata 
2008; 
- Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind 
calitatea în construcţii; 
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - 
modificări (Legea nr. 197/2016) 
- Documentaţii PUz etaborate anterior în caclrul zonei. 

3. DOMENIUL DE APLICARE 
Elementele de regutament ale Planului Urbanistic Zonal, se referă  exclusiv la 

terenul delimitat de zona studiata prin prezenta documentatie la initiativa 
administratiei publice tocale, in suprafata de 29390,00 mp, ce se constituie PENTRU 
INTOCMIRE P.U.Z. SI R.L.U. - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE P+4E CU PARTER 
COMERCIAL, IMPREJMUIRE, AMENAIARE ALEI AUTO SI PIETONALE având ca 
beneficiar pe S.C. LEONMAR S.R.L. 	 şi se aplică  terenuţui delimitat 
de zona studiata în planul de reglementări ce face parte integrantă  din prezentul 
regulament i care are următoarele limite şi vecinătăţi: 

- la est - domeniu public drum de interes national strada 1 Decembrle 1918; 
- la sud - domeniu public drum de interes local strada Matei Basarab si 

Gheorghe Lazăr; 
- la nord - teren proprietate privată; 
- la vest - terenuri proprietate privată  si public; 
Bază  legală  şi actul de autoritate privesc atât reglmul tehnic şi recomandăril€ 

speciale din viitoarele certificate de urbanism cât şi eliberarea viitoarelor autcrizaţi 
de construire în cadrul zonei. 
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După  aprobarea puz, prezentul Regulament devirie baza legală  şi actul de 
autoritate al admînistraţiei publice locale. 

4. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI I 
PROTDAREA PATRIMONIULUI NATURAL şI CONSTRUIT 

Dirninuarea până  la eliminare a surselor de poluare 
In zona studiată  nu există  surse majore de poluare a aerului sau surse 

generatoare de reziduri chimice. 
Materialele folosite în construcţia, finisarea şi dotarea locuinţelor vor fi alese 

astfel încât să  nu polueze aerul interior şi să  asigure izolarea higrotermică  şi acustică  
corespunzătoare. 

Pentru protecţia factorilor de mediu se vor avea îri vedere reglementările 
• revăzute în Ordonaţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 195/2005, modificată  şi 

completată  de Legea nr. 265/2006. 
Prevenirea producerii riscurilor naturale 
Pentru prevenirea producerii riscurilor riaturale vor fi respectate concliţiile 

enunţate în studiul geotehnic. 
Epurarea şi preepurarea apelor uzate 
Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza prin intermediul unui racord la 

reţeaua de canal(zare existentă  in zonă. 
Depozitarea controlată  a deşeurilor 
Platforma destinată  pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă  a 

deşeurilor menajere, este propusă  a fi amenajată  la o distanţă  de minim 10,00 m de 
ferestrele locuinţei cele mai apropiate. Va fi împrejmuită, impermeabilizată, cu 
asigurarea unei pante de scurgere şi va fi prevăzută  cu sistem de spălare şi sifon de 
scurgere racordat la canalizare. Aceasta va fi întreţinută  în permanentă  stare de 
curăţenie. Deşeurile vor fi depozitate în recipiente speciale i colectate de serviciul de .salubritate al municipiului Tecuci. Numărul platformelor destinate depozitarii 
deseurilor va fi stabilit pentru fiecare autorizare de cladire in parte. 

Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri, plantări de 
zone verzi - nu este cazul. 

Organizarea sistemelor de spaţii  verzi - suprafetele de teren ramase libere 
se vor planta: ca spaţii verzi de protecţie (perimetral pe limita de proprietate a 
terenului, pe aliniament), ca spaţii verzi cu rol decorativ. 

Protejarea bunurilor de patrimoniu - nu este cazul. 
Refacerea peisagistică  şi reabîlitate urbană  - nu este cazul. 
Valorificarea potenţialului turistic si balnear - nu este cazul. 
Eliminarea disfuncţionalităţilor din domeniul căilor de comunicaţie şi al 

reţelelor edilitare majore - se vor lua toate măsurile ce privesc diminuarea până  la 
eliminare a disfuncţionalităţilor din domeniul căilor de comunicaţie şi al reţelelor 
edilitare majore. 

Clădirile vor avea asigurate următoarele utilităţi: 
Alimentare cu apă  
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Zona este echipată  cu reţea de alimentare cu apă. Se va solicta avizul 
administratorului retelei de apa pentru a stabili soluţia de branare la reţeaua 
existentă. 

Se va face racord, in funcţie de solutîa stabilita la etapa de autorizare cladiri, la 
reţeaua existentă  in strada 1 Decembrie 1918, strada Matei Basarab sau strada 
Gheorghe Lazăr. 

Lucrările de alimentare cu apă  se vor efectua respectând legislaţia în vigoare. 
canalizarea 
Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza prin intermediul unui racord la 

reţeaua de canalizare a localităţii existenta pe strazHe ce deservesc zona studiată. 
Evacuarea apelor pluviale de pe acoperi se va realiza prin jgheaburi şi burlane cu 

descărcare în spatiul verde al zonei studiate prin intermediul rigolelor de colectare. 
Alimentare cu energie electrică  
Zona este echipată  cu reţea de alimentare cu energie electrică. 
Se va face racord la reţeaua existentă  ce deserveste zona studiată. 
Soluţiile de racord la reţeua electrică  se vor stabili de proiectanţii de specialitate 

Sc Delgaz Grid SA. 
Alimentarea cu energie termică  
Încălzirea claciirilor se va realiza prin intermediul centraleţor termice iridividuale 

sau comune, pe combustibil gazoz, cu care vor fi echipate clădirile; 
Gaze naturale 
Zona este echipată  cu reţea de gaze naturale. 
Se va face racord la reţeaua existentă  ce deserveste zona studiată. 
soluţiile de racord la reţeua electrică  se vor stabili de proiectanţii de specialitate 

SC Delgaz Grid SA. 
Telecomunicaţii 
Zona este echipată  cu reţea de telecomunicaţii. 
Se va face racord la reţeaua existentă  ce deserveşte zona studiată. 
Depozitarea controlată  a deseurilor 
Depozitarea deeurilor se va face selectiv în europubete amplasate e platforme 

betoriate şi vor fi ridicate periodic de catre firma specializată  care deserveşte 
municipiul Tecuci. 

Se vor respecta deasemenea prevederile Ordinulul M.S. nr. 119/2014 pentru 
aprobarea Normelor de igienă  i sănătate publică  prlvind mediul de viată  al 
populaţiei, privind distanţele dintre clădiri pentru aslgurarea însorlrii faţadelor, 
amplasarea locurilor de parcare şi a platformelor gospodăreşti precum şi cele privind 
colectarea i canalizarea apelor uzate menajere. 

Utilizarea functională  a terenurilor s-a reprezentat grafic in p.u.z. prin plansa 
de Reglementari Urbanistice - Zonificare. 

Autorizarea executării constructiilor si amenajărilor care prin amplasament, 
funcţiune, volumetrie şi aspect arhitectural, conformare şl amplasare goluri, raport 
gol - plin, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica, etc. - depreciază  valoarea 
peisajului, este interzisă. 
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Se interzic funcţîunile care implică  activităţi productive poluarite, cu risc 
tehnologic sau incomode prin traficul generat. 

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI APĂRAREA 
INTERESULUI PUBLIC 

Este obligatoriu ca în raport cu caracteristicile amplasamentului să  se respecte 
condiţionările impuse prin studiul geotehnic. 

Prin proiectare se va asigura o greutate cât mai redusă  a construcţiei. 
Se va asigura un procent de acoperire a suprafeţei terenului cu clădiri de 

maxim 35.00%. 
Scurgerea apelor pluviale de pe suprafaţa lotului se va face, prin sistematizare 

verticală  şi rigole spre spatiul verde al terenului studiat, în vederea preluării apei in 
circuitul natural. 

Lucrările de terasamente legate de sistematizarea verticală  si de ridicarea cotei 
clădirii vor respecta prevederile Codului Civil de a nu permite evacuarea apelor 
luviale pe terenurile altor proprietăţi. 

Poluanţii eliminaţi în atmosferă  nu vor depăşi concentraţiile maxime admise de 
standardele româneşti în vigoare. 

Deşeurile menajere se vor depozita în pubele perfect închise. Pentru evacuarea 
gunoiului este obligatorie încheierea unui contract individual cu serviciile specializate 
autorizate. 

Constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice: 
Nu este cazul. 

Asigurarea echiparii edilitare: 
Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată  de stabilirea, in 

prealabil, prin contract, a obligaţiei efectuării, in totalitate, a lucrărilor de echipare 
edilitara a zonei studiate. 

. 	Asigurarea compatibilitatii functiunilor: 
Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii 

dintre destinaţia construcţiei si funcţiunea dominanta a zonei stabilita prin P.U.G. 
Condiţiile de amplasare a construcţiilor funcţie de destinaţia acestora in cadrul 
localităţii trebuie sa respecte prevederile din Anexa 1 la HGR 525/1996 - Construcţii 
de locuinţe. 

Construcţiile de zona urbanizată  vor respecta condiţiile de amplasare numai in 
locaţiile strict determinate, prevăzute in prezentul puz. 

Procentul de ocupare al terenului: 
Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia ca procentul de ocupare a 

terenului să  nu depă ească  limita superioară  stabilită  conform prezentului PUZ. 

Lucrari de utilitate publica: 
Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică  se face pe baza 

documentaţiei de urbanism, aprobate conf. legii. 
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6. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 
Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea condiţiHor i a 

recomandărilor de orientare faţă  de punctele cardinale conform anexei nr. 3 din 
R.G.U. 

Autorizarea executării construcţiilor se face în condiţiile respectării regimului cie 
aliniere prevăzut în documentaţiile de urbanism i stabilit prin certificatul de 
urbanism, conform art. 23 din R.G.U. 

• Aliniament - linia de demarcaţie între terenurile aparţinînd domeniului public i 
cele aparţinând domeniului privat (linfa gardului, a lotuluf, etc.); 

• Regim de aliniere - linia construcţiilor care urmărete fronturile construite ale 
clădirilor; 
Autorizarea executării construcţiilor este permisă  numai dacă  se respectă  

distanţele minime obligatorii faţă  de limitele laterale i posterioare ale parcelei 
conform Codului Civil: 

• 2,00 m - dacă  sunt ferestre sau uşi; 
• 0,60 m - dacă  nu sunt ferestre sau ui; 

Aceste distanţe minime pot fi realizate doar prin acordul in scris autentificat la 
un notar public al celor direct afectaţi de micorarea distantelor generale pentru cele 
doua subzone din UTR 5, respectiv LI-C si LI-CL, din prezentul regulament. 

Dacă  distanţa propusă  pănă  la limitele laterale i posterioare este mai 
mică  de H/2 din inălţimea construcţiei propuse, se va realiza un studiu de 
insorire care să  demonstreze că  soluţia propusă  asigură  iluminatul natural minim 
necesar conform cu prevederile Ordinului M.S. nr. 119/2014 pentru clădlrile propuse 
şi cele invecinate. 

Se vor asigura distanţele minime necesare intervenţiilor în caz cle incendiu, 
stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri (vezi art. 24 ciin R.G.U.). 
Distanţele între clădirile nealăturate pe aceeai parcelă  trebuie să  fle suficiente 

pentru a permite întreţinerea acestora, accesul pompierilor, accesul mijloacelor de 
salvare, astfel încât să  nu rezulte nici un inconvenîent legat de iluminarea naturală, 
însorire, salubritate, securitate în caz de seism. 

Se vor respecta distanţele faţă  de reţelele edilitare, drumurile publice şi alte 
elemente care necesita o dfstanţă  de siguranţă, după  caz. 

7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 
Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor de orice fel este permisă  numai 

dacă: 
• Se asigură  accese pietonale corespunzătoare importanţei şi destinaţiei construcţiei 

(vezi art. 26 din RGU); 
• Există  posibilitatea de acces la drumurile publice direct sau prin servitute conform 

destinaţiei construcţiei i cu permiterea accederii mijloacelor de stingere a incendiilor 
(vezi art. 25 din RGU). 
8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ  

Este obligatorie racordarea oricarei construcţii propuse la toate utilităţile 
disponibile în zonă. 

• Se va asigura în mod special captarea şi evacuarea rapidă  a apelor meteorice 
de pe trotuare, platforme auto si acoperişul clădirilor la rigole. 

• Se interzice montarea supraterană  pe domeniul pubHc a echipamentelor tehnice 
care fac parte din sistemele cle alimentare cu apă, energie electrică, 
termoficare, telecomunicaţii. Montarea acestor echipamente tehnice se execută  
în varianta de amplasare subterană, sau după  caz, în incînte sau nişe ale 
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construcţiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor. În mod excepţional, este 
admisă  amplasarea supraterană  a echipamentelor tehnice aferente reţelei de 
distribuţ!e a energiei electrice, fără  afectarea circulaţiei publice, cu respectarea 
reglemerităr!lor tehnice aplicabile şi a conciiţiilor tehnice standardizate în 
vigoare, atunci când amplasarea subterană  a acestora este imposibilă  sau 
nefezabilă  din punct de vedere tehnico-economic, conform prevederilor art. 45 
din Legea nr. 123/2012. 

• Se interzice amplasarea reţelelor de telecomunicaţii pe stâlpi de iluminat şi de 
distribuţie a curentului electric, pe plantaţii de aliniament, pe elemente de 
faţadă  ale imobilelor. 

• Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor pe terenurile situate în 
zonele de siguranţă  ale altor funcţiuni, precum şi a celor situate în zone de 
servitute pentru protecţia sistemelor de alimentare cu energie electrică, cu gaze 
naturale, cu apă, a conductelor de canalizare, a căilor de comunicaţie şi a altor 
lucrări de infrastructură  se realizează  în condiţiile respectării legislaţiei în 
vigoare (zone de protecţie, distanţe de siguranţă  etc. ) 

• Lucrările de îmbunătăţire, extindere sau mărire de capacitate a reţelelor 
edilitate se vor realiza de către investitor sau beneficiar pe suprafata aflata in 
proprietate privata a beneficiarului, în întregime. Proprietatea asupra reţelelor 
tehnico - edilitare aflate în serviciul public este proprietate publica a oraşului, 
dacă  legea nu dispune altfel. 

• Lucrările de îmbunătăţire, extindere sau mărire de capac!tate a reţelelor 
edilitate se vor realiza de către autoritatea publica locală  pe suprafaţa aflată  in 
in domneiul public, în întregime. Proprietatea asupra reţelelor tehnico - 
edilitare aflate în serviciul public este proprietate publica a oraşului, dacă  legea 
nu dispune altfel. 

Se vor respecta condiţiile furnizorilor de utilităţi. 

9. REGULZ CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIfIENSZUNILE TERENURILOR 
PENTRU CONSTRUCŢII 

Parcelele sunt divizibile. 
Dacă  parcela se divide, se vor folosi limitele descrise in prezentul regulament 

pentru fiecare parcela ce se incadrează  in prezenta documentatie de urbanism. 
Coeficienţii urbani şi limitele construcţiilor amplasate pe parcelele divizate se vor 
incadra in prezentul regulament local de urbanism. 

Parcelele vor respecta dimensiunile minime admise din HG 525 - regulamentul 
general de urbanism: 

Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este 
permisă  numai dacă  pentru fiecare lot în parte se respectă  cumulativ următoarele 
condiţii: 

a) front la stradă  de minimum 8 m pentru clădiri înşiruite şi de minimum 12 m 
pentru clădiri izolate sau cuplate; 

b) suprafaţa minimă  a parcelei de 150 mp pentru clădiri înşiruite şi, respectiv, 
de minimum 200 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate; 

c) suprafaţa minimă  a parcelei de 1000 mp pentru clădiri de locuinte colective; 
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10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPAŢH VERZI şI 
ÎMPREJMUIRI 

Autorizarea executării construcţiilor va dispune obligativitatea meriţinerii sau 
creării de spaţii verzi i plantate. 

Se recomandă  ca în interiorul parcelei, pe suprafaţa neocupată  de construcţie, 
să  se asigure o suprafaţă  de minim 1O,000lo  spaţii verzi i plantate, gradini de faţadă  
pentru terenul aflat in proprietatea privată  a solicitantukii. 

Se recomandă  ca în interiorul parcelei, pe suprafaţa neocupată  de construcţie, 
să  se asigure o suprafaţă  de minim 30.00% spaţii verzi i plantate, gradini de faţadă  
pentru terenul aflat in zona studiată  la initiativa autorităţii publice locale. 

Îm prejm u i ri le: 
Pentru realizarea împrejmuirilor se vor respecta prevederile art. 35 din R.G.U.: 
a) împrejmuiri opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, 

separarea unor servicii funcţionale, asigurarea protecţiei vizuale; 
b) împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării 

parcelelor aferente clădirilor şi/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al 
ansamblurilor urbanistice. 

: ,. ,. .
-

11. Unităţi i subunităţi funcţionale: 
Zona se consutuie în Unitatea Îeritorială  de Referinţă  UTR 5 cu subzona LI-C 

si subzona LI-CL. 

ARTZCOLUL 1 — UTILIZARI ADMISE 
1.1. În zona PUZ-ului se permit următoarele funcţiuni: 

• locuinţe colective; 
• locuinte colective cu parter comercial; 
• construcţii aferente echipării tehnico-edilitare; 
• amenajări aferente locuinţelor: căi de acces carosabile şi pietonale 

private, parcaje, garaje, spaţii plantate, locuri de joacă  pentru copii; 
• echipamente publice la nivel rezidenţial şi de cartier: creşe, grădiniţe, 

dispensare urbane şi policlinici. 

ARTICOLUL 2 — UTILIZĂRI PERMISE cu CONDIŢIONĂRI 
2N1. Se admit funcţiuni comerciale şi servicii profesionale cu condiţia ca suprafaţa 
acestora să  nu depăşească  200 mp ADC, să  nu genereze transporturi grele şi să  nu 
afecteze liniştea, securitatea şi salubritatea zonei ; se recomandă  ca acestea s fie 
dispuse la intersecţii şi să  se considere că  au o arie de servire de 250 m. 

Se admit functiunile de locuinte individuale doar in sltuatia in care acestea sunt 
existente pe sit si se doreste modernizarea acestora sau ale functiunilor 
complementare ale acestora. 
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ARTICOLUL 3 - INTERDICŢII DE UTILIZARE 
3.1. Se interzic următoarele utilizări: 

activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul 
generat (peste 10 autovehicole mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea 
incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin 
programul de activitate. 

• Alte funcţiuni care nu sunt prevăzute la punctele 1.1. i 2.1. 

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, 
DIMENSIUNI) 
4.1. Parcela se consideră  construibilă  dacă  respectă  cumulativ următoarele condiţii: 

- in cazul constructiilor cuplate si izolate, o parcela are suprafata minima de 
200 mp si o latime de minim 10,00 ml. 

- in cazul locuintelor individuale mici formate din doua apartamente in cladiri 
• uplate sau izolate, o suprafata minima de 400 mp. 

- parcela este accesibila direct dintr-un drum public sau privat. 

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ  DE ALINIAMENT 
5.1. Amplasarea faţă  de aliniament (limita de separare dintre domeniul public şi cel 
privat) se va face la distanţele: 

UTR5 LI-C - zona cladiri locuinte colective cu parter comercial P+4E. 
- 3,OOm faţă  de limita de proprietate; 
- Min. 20,85m faţă  de axul străzii 1 Decembrie 1918. 

UTR5 LI-CL - zona cladiri locuinte colective cu parter comercial P+4E. 
- 4,OOm faţă  de limita de proprietate; 
- Min. 12,65m faţă  de axul străzii Matei Basarab. 

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ  DE LIMITELE LATERALE şI 
. POSTERIOARE ALE PARCELELOR: 

6.1. Clădirile se vor retrage faţă  de limitele laterale şi posteriore a proprietăţii 
jumatate din inaltimea până  la cornişă, dar nu mai puţin de 3,00-4,OOm, dupa caz. 
6.2. In spaţiul dintre limita de proprietate i limita de aliniere a construcţiilor se pot 
amplasa spaţii verzi, circulaţii pietonale. 
6.3. Se vor reamenaja spaţiile verzi existente i dacă  este cazul se vor crea spaţii 
verzi noi, pentru a nu modifica procentul de spaţii verzi existente. 
6.4 Se va ţine seama de condiţiite de protecţie faţă  de incendiu i alte norme 
tehnice specifice. 
6.5 Zona edificabilă  propusă  va respecta următoarele limite pentru fiecare parcela in 
parte: 

UTR5 LI-C - zona cladiri locuinte colective cu parter comercial P+4E. 
- Retragere aliniament principal: minim 3,00 m fata de limita de proprietate 
spre Strada 1 Decembrie 

- Retragere fata de limitele de proprietate laterale spre Nord: minim 4,00 m. 
Distanta va fi de 9,50 m daca cladirea se invecineaza cu un sit cu locuinte 
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indîviduaie. 
- Retragere fata de limitele de proprietate laterale spre Sud: minim 4,00 m. 
Distanţa va fi de 9,50 m daca clădirea se invecinează  cu un sit cu locuinţe 
individuale. 

- Retragere fata de limitele de proprietate posterioare (spre Vest): mînim 
4,00 m. Distanta va fi de 9,50 m dacă  clădirea se invecineaza cu un sit cu 
Iocuinte individuale. 

UTR5 LI-CL - zona clădiri locuinte colective cu parter comercial P+4E. 
- Retragere aliniament principal: minim 4,00 m fata de limita de 
proprietate spre Strada Matei Basarab. 
- Retragere fata de limitele cie proprietate posterioare (spre Nord): minim 
4,00 m. 
- Retragere fata de limitele de proprietate laterale spre Est: minim 3,00 
m. 
- Retragere fata de limitele de proprietate laterale spre Vest: minim 4,00 
m. Distanta va fi de 9,50 m dacă  cladirea se invecineaza cu un sit cu 
locuinţe individuale. 

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ  DE ALTELE PE 
ACEEAŞI PARCELĂ  
7.1. Distanţete între clădirile nealăturate pe aceeai parcelă  trebuie să  19e suficiente 
pentru a permite întreţinerea acestora, accesul pompieritor, accesul mijloacelor de 
salvare, astfel încât să  nu rezulte nici un inconvenient legat de iluminarea naturală, 
însorire, satubritate, securitate în caz de seism. 
7.2. Se vor respecta deasemenea prevederile Ordinului M.S. nr. 119/2014 pentru 
aprobarea Normelor de igienă  i sănătate publică  privind mediul de viaţă  al 
populaţiei, privind distanţele dintre clădiri pentru asigurarea însoririi faţade!or, 
amplasarea locurilor de parcare i a platformelor gospodăreti precum i cele privind 
colectarea i canalizarea apelor uzate menajere. 

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII I ACCESE 
8.1. Accesul auto este reatizat dinspre din strada 1 Decembrie 1918 i va avea 
lăţimea de minim 7,OOm i dinspre strada Matei Basarab - drum existent în partea de 
sud a amptasamentutui i va avea lăţimea de minim 7,OOm. 
8.2. Pentru toate categoriile de construcţii se va asigura accesul pentru intervenţii în 
caz de incendiu. 
8.3. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului i autorizaţiei 
speciale de construire etiberate de administratorul acestora. 
8.4. Accesul pietonat dinspre trotuarut de la strada Matei Basarab i de la strada 1 
Decembrie 1918 va fi conformat astfel încât să  permită  i circulaţia persoanelor cu 
handicap. 

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR 
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9.1. Parcarea se va amenaja în afara drumurilor publice, în interiorul incintei i se va 
dimensiona conform HG 525 /1996. 
9.2. Stationarea vehiculelor se va face in interiorul parcelelor. Se recomanda 
gruparea parcajelor, prin cooperare. 
9.3. Stationarea autovehiculelor atat in timpul lucrarilor de constructii si instalatii 
cat si in timpul functionarii cladirilor se va face in afara drumurilor publice. 
9.4. Stationarea vehiculelor va fi la minim 5,OOm fata de ferestrele camerelor cu 
functiuni de locuit. 

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ  ADMISIBILĂ  A CLĂDIRILOR 
10.1. Inăltimea maximă  la streaşină/atic va fi de 16,50 m măsurată  de la cota 
C.T.N (cota terenului natural masurat la nivelul cel mai inalt pe care este amplasata 
cladirea); 
10.2. Regimul de înălţime va fi de maxim P+4E (5 niveluri supraterane). Se admite 
un nivel suplimentar subteran pentru clădirile propuse. 

• RTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR 
11.1. Aspectul clădirilor va exprima caracterul funcţiunii şi se va armoniza cu restul 
clădirilor existente pe loturile învecinate. 

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECIIIPARE EDILITARĂ  
12.1. Toate clăclirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice; 
12.2. Se va asigura în mod special evacuarea rapidă  şi captarea apelor meteorice 
din spaţiile rezervate pietonilor şi din spaţiile înierbate. 

ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE 
13.1. Spaţiile libere vizibile din circulaţiile  publice vor fi tratate ca gradini de faţadă. 
13.2. Suprafeţele libere i plantate vor respecta bilanţul teritorial propus. 

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI 
14.1. Imprejmuirile spre stradă  pot avea înălţimea de maxim 1,60 m din care un 
soclu opac de 0,60 m şi o parte transparentă  de 1,00 m dublată  sau nu de un gard 
iu. 

14.2. Gardurile spre limitele de separare între proprietăţi vor putea fi opace, cu 
înălţimi de maxim 2,00 m. 
14.3. Imprejmuirile pot fi dublate de gard viu, plantaţii în aliniament. 
14.4. Nu se admite folosirea sub nici o formă  a materialelor improprii: sârmă  
ghimpată, tablă  netratată  sau cu aspect de tablă  zincată, etc. 

ARTICOLUL 15 - PROCENTUL MAXIM ADMISIBIL DE UTILIZARE A 
TERENULUI (P.O.T.) 
15.1. Procentul de ocupare a terenului va fi de maxim 35.O0%. 
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15.2. Se va admite cie către administraţia publîcă  locală  construcţia de imobile noi, 
cu depă irea POT-ului numai în cazuri justificate, prin întocmirea de alte Planuri 
Urbanistice Zonale ce se vor aviza conform legislaţiei în vigoare. 

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.) 
16.1. Coeficientul de utilizare a terenului va fi de maxim 1,5 ADC/mp teren. 
16.2. Se va admite de către administraţia publică  locală  construcţia de imobile noi, 
cu depăşirea CUT-ului numa! în cazuri justificate, prin întocmirea de alte Planuri 
Urbanistice Zonale ce se vor aviza conform legislaţiei în vigoare. 
ARTICOLUL 17 - MODIFICĂRI ALE PUZ 
17.1. Orice modificare a PUZ-ului se face numai în cazuri bine justificate, prin 
reactualizarea sa conform legislaţiei în vigoare i cu acordul proiectantului. 

ARTICOLUL 18 - RECOMANDĂRI SPECIALE PENTRU DEŢINĂTORII DE 
TERENURI SAU IMOBILE ÎN ZONA PUZ-ULUI 

• 8.1. Se vor întocmi studi! geotehnice i planur! topografice la obiect, pentru toate 
lucrările de construcţii. 

Unitatea teritorială  de referinţă  (UTR) - este o subd!viziune urbanistică  a 
teritoriului unităţi! administrativ - teritoriale, del!mitată  pe limite cadastrale, 
caracterizată  prin omogenitate funcţ!onală  şi morfologică  din punct de vedere 
urbanistic şi arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică  omogenă. 

UTR se delimitează, după  caz, în funcţie de relief şi peisaj cu caracteristici 
similare, evoluţ!e istorică  unitară  într-o anumită  perioaciă, sistem parcelar şi mod de 
construire omogen, folos!nţe de aceeaşi natură  a terenurilor şi construcţiilor, regim 
juridic al imobilelor similar. 

Conform documentaţiei PUG aprobată  prin HCL Tecuci nr. 16/25.03.1999, 
Amplasamentul este situat în intravilan în UTR5 si UTR 6. 

Conform cu certificatul de urbanism nr. 270/29.04.2021 eliberat de Primăria .Municipiului Tecuci ş! a avizului de oportunitate nr . 	din 	 eliberat de 
Primaria Municipiului Tecuci, a fost facuta propunerea pentru UTR 5 subzona LI-C - 
zonă  locuinţe colective cu parter comercial si subzona LI-CL- zonă  locuinţe colective 
cu parter comercial 

I ntocmIt 
	

Urbanis 
Arh. Csă  P4trti 
	

Arh. Ladlab)tiu 
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iudeţul Gataţi 

Municipiul Tecuci 

Nr. 25014/R din 28.04.2021 

CERTIFICAT DE URBANISM 
Nr. 	din  I5c34. -ij  

ÎN SCOPUL: CONSTRUIREIMOBIL LOCUINTE P+4E CU PARTER COMERCIAL, IMPREJMUIRE, 

AMENAJARE AW AUTO 51 PIETONALE 

Urmare cererii adresate de S.0 LEONMAR S.R.L 	 , cu sediul în judeţul 
Galati, sat Ccrod, com. Coîod, cod poştal -, str.-, nr. 	bl.-, sc. -, et. -, ap. -, CUI: 15724745, 
telefon/fax: 	 , e-mail -, înregistrată  la nr.25014 din 28.04.2021. 

Pentru lmobilul - teren şi construcţii - situat în judeţul Galaţi, municipiul Tecuci, cod poştal 
80S300, strada 1 Decembrie 1918, nr. 124, bl. -, sc. - et. -, ap. - sau identificat prin plan de situaţie, 
număr cadastral 6970. 

În temeiul reglementărilor documentaţiei de urbanism nr.1O/1O ianuarie 1996, faza PUG, 
apîobată  prin hotărârea Consiliului local Tecuci, nr. 16/25.03.1999, prelunglrea valabilităţii 
aprobată  prin hotărârea Consiliului Iocal Tecuci, nr. 4/31.01.2013, hotărârea Consiliului local Tecud 
nr. 5/21.01.2016 şi hotărârea Consiliului local Tecuci nr.187/31.1O.2018; 

În conformitate cu prevederlle Legii nr.50/1991, privind autorîzarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se 

CERTIFIC Ă : 

1. REGIMUL JURIDIC: 
- imobilul este sltuat în intravilan; 
- imobilul este proprietate: privata 
- imobilul nu are servituţii; 

imobilul nu are drept de preemţiune; 
- imobilul nu se afla in zona de utilltate pubUca 
- imobilul nu este în listele monumentelor iStOriCe şi/sau ale natuiii ori în zona de protecţie a acestora; 

2. REGIMUI. ECONOMIC: 
- folosinţa actuală  a terenului : 1441 mp. curţi-construcţii; 
- destinaţia terenului stabilită  prin P.U.G. este: locuinţe; 
- terenul se situează  în zona de impozitare: A; 
- referitor la zona în care se află  imobilul nu sunt alte prevederi rezuttate din hotărârlle consiliulul local; 

3. REGIMULTEHNIC: 
1. Conform Regulamentului Local de Urbanism terenul este situat în UTR 6 şi dispune de următoarele 

utilităţi: energie electrică, apă, canalizare, gaze naturale; 
2. Caracterul zonei: 

2.1. Funcţiunea dominantă  a zonei este: locuirea 
2.2. Funcţiunile complementare ale zanei sunt: instituţil şi servicli, spaţii verzi amenajate accese 

pietonale şi carosabile, parcaje; 
3. Iitilizare funcţională: 

3.1. Utilizări permise: locuinţe colective maxim P+2 cu caracter urban, modemizări ale clădirilor de locuit 
existente, construcţii şi amenajări necesare funcţiunilor complementare locuinţelor. Pentru modiflcarea 
lndicatorilor urbanistici cu privire la realizarea unui imobll cu nivel de inaitime P+4E se va reallza un Plan 
Urbanistic Zonal, conform Ghidului de eleborare a Puz - GM -010-2000 pentru zona speclflcata in planul de 
incadrare, vizat spre neschimbare, anexa a Certlficatului de Urbanism. 
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32. Utiiizări p nis cu cord ţ ii: se pot autoriza amerajări de chioruri pe dorreniW public doar cu 
statutul de construct provizorii i cu obJiativitatea elaborării de Puo - uri. 

3.3. Utilizări interzise: unităţi care prezintă  pericol tehnologic sau a căror poluare depăşeşte limiteie 
parcelei; unităţi poluante, producătoare de noxe, care generează  trafic intens sau care prezintă  riscuri 
tehnologice; 
4.Condiţii de amplasare, echipare şi conformare a construcţiilor: 

4.1. caracteristici ale parcelelor: suprafata minima 150 mp. si front la strada principala minim 12,00 min 
cazul locuintelor izolate (patru fatade); in cazul parcelelor de colt, situate la intersectia a doua stîazi, latimea 
minima a frontului la strada principala trebuie sa fie de 15,00 m (in cazul cladîrilor izolate, cu patru fatade); 

4.2. amplasarea construcţiilor faţă  de aliniament: înscrierea în regimul de aliniere existent, dar se 
recomandă  o retragere de 4,0 - 6,0 m faţă  de aliniament pentru a realiza o zonă  de protecţie faţă  de sursele de 
poluare ale căilor de• circulaţie; 

4.3. amplasar.ea construcţiilor faţă  de limitele laterale şi posterioare ale parcelei: pentru toate clădirile se 
impune o distanţă  minimă  obligatorie faţă  de limitele laterale şi posterioare ale parcelei egală  cu jumătatea 
înălţimii la cornişă  a clădirii,dar nu mai puţin de 3,0 m; distanţele se majorează  la 4,0 m în cazul în care o 
clădire pentru servicii se amplasează  faţă  de limita unei proprietăţi existente cu funcţie de locuire. Orice 
derogare de la distanţa minimă  se poate face prin acordul părţilor exprimat printr-un înscris autentic, art.612 
Cod Civil. 

4.4. distanţele minime obligatorii intre ctădirile de pe aceeaşi parcelă: distanţele dintre clădirile 
nealăturate de pe aceeaşi parcelă  trebuie să  fle suficiente pentru a permite întreţinerea acestora, accesul 
mijloacelor de stingere a incendiilor, a mijloacelor de salvare, precum şi să  nu rezulte nici un inconvenient în 
utilizarea cbnstrucţiilor: iluminare natur, insorire, salubritate, securitate. În cazul construirii mai multor 
corpuri distincte de clădiri pe aceiaşiparcelă, distanţele minime dintre acestea vor fi egale cu jumătate din 
înălţimea la cornişă  a celei mai înalte clădiri, dar nu mai puţin de 3,0 m. 

4.5. accese: accesul auto se va face din strada Matei Basarab; 
4.6. indici admisibili (maxim): POT (procent de ocupare a terenului) = 35%; CUT (coeficientul de utilizare 

a terenului) = 1,5 mp. Adc/ teren; 
4.7. înălţimea construcţiilor: conform puz aprobat; 
4.8. condlţil de echipare edilitară: se vor utiliza utilltatile exlstente in zona, 
4.9. aspectul exterior al construcţillor: se va respecta caracterul general al zonei şi armonizarea cu 

aspectul clădirilor învecinate; pentru realizarea faţadelor se vor utlliza culori din următoarele categorii apllcate 
în câmpuri care nu depăşesc 90% din faţadă  în nuanţe deschise şi neutre: alb, galben, bej, gri, verde, bleu; 
culorile puternlce se vor folosi doar în procent de 10% pe elemente volumetrice distincte ale faţadei; vor fi 
utllizate combinaţii din nuanţe diferite ate aceleiaşi game cromatice, excepţie făcând combinaţiile cu alb. 

4.10. elemente de regulament privind zone protejate: nu este cazul; 
4.11. la proiectare se vor respecta prescripţiile tehnice ale normativelor în vigoare şi condiţiile impuse de 

avizatorl; 
4.12. pentru autorizare se va prezenta documentaţia tehnică  conform Legii nr. 50/1991, Legii 350/2001 si 

legii 10/1995 repubticate, cu modificăriieşi completările ulterioare; 
4.13. se va prezenta copie contract PRESTĂRI &RVICII DE SALUBRIZARE pentru colectarea, transportul 

şi depozitarea deşeurilor rezultate în urma construirii imobilulul, imprejmulril sl amenajaiil ateilor de acces; 
4.14. pentru construcţiile noi,canform art.9 din Legea 372/2005 privind eficienţa energetică  a clădirilor se 

va întocmi un studiu privind posibilitatea uttlizăiii unor sisteme altemative de eficienţă  ridicată,în funcţie de 
fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic,economic şi al mediului tnconjurător. 

Prezentul Certlflcat de urbanism poate fl utHizat în scopul declarat pentru: 

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE P+4E CU PARTER COMERCIAL, 
IMPREJMUIRE, AMENAJARE ALEI AUTO 51 PIETONALE 

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ŢINE LOC DE 
AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE 

Şl NU CONFERĂ  DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII 
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4. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZ ŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE VA FI 1NSOŢITĂ  DE 

U RMĂTOARELE DOCUMENTE: 
a) Certificatul de urbanism; 
b) Dovada tit)ului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după  caz, extrasul de plan cadastral 

actualizat la zi şi extrasul de carte funciară  de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune 
altfel (copie legalizată) 

c) Documentaţia tehnică  - D.T., după  caz: 
D.T.A.C. 	 ) 	 J ţD.T.O.E. 	 Lj D.T.A.D. 

d) Avizele şi acordurile stabilite prin certiflcatul de urbanism 
d.I. Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura: 

alimentare cu apă 	 gaze naturale 	 Alte avize/acorduri 
canalizare 	 D telefonlzare 	 O.A.R. 
alimentare cu energie electrică 	D salubritate 	 D 

D alimentare cu energie termică 	D transport urban 	 D 
d.2. Avize şi acorduri privind: 

5ecuritatea la incendiu 	 D protecţia cMlă 	 sănătatea populaţiel 
d.3. Avize / acorduri specifîce ale administroţiei publke centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate 

ale acestora: 

c  p.u.z. 	 fl 	 fl 	  
d.4. Studii de specialitate 

fl 	 , 	D 	 D 	  

e) Dovada prlvind achitarea taxelor legale 
Documenteie de plotă  ale urrntoarelor toxe (copie) 

e.1 chitanţă  (ordln de plată) aferentă  A.C. (A.D.); 
e.2 chltanţă  (ordin de plată) aferent timbrului de arhitect 
Prezentul cerUfkat de urbanism are valabilitate de 24 Juni de la data emiterii. 

PRMVIAR, 	 SECRETAR GENERAL, 
Lucian —irigore Costin 	 Jr. eorge - Lucian Borsai 

ARHITECT ŞEF. 

Arh. CrăciunVasică  

Achltat taxa de: 19,00 lei cu chitanţa 75203/2021 nr. 18138 (67) din fl.03.2021. 
prezentul certiflcat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/ prin poştă  la data de 
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n cotwmtate cu prevederile Legii nr.50/1991 pivid autorizarea executării lucrărilo (E tonstiuc, 

republicată , cu modificările şi completă rile ulterioare, 

SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA 

CERT1FICATULUI DE URBANISM 

de la data de 	 pnă  Ia data de 	  

După  această  dată, o nouă  prelungire a valabilităţil nu estc posihllă, solicitantul urmând să  obţină, în 

conditiile Iegii, un alt certiflcat de urhanlsm. 

PRIMAR, 	 SECRETAR, 

ARHITECf ŞEF, 

L.s. 

Data prelungirii valabilităţii: 	  

Achitat taxa de: 	 iei, conform chltanţel nr. 	 din 	  
Transmis solicitantului la data de 	 direct / prin poştă. 
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tol 
o 

petrea 

2 	a81m 
5 50m 

t 

2 

Date referltoare ia teten 

lgm 

3 

Plan dc amplasament s deJimitare a imobiluFW 
Scara 1:500 

Supratata masurata a 	
Adresa imobilului 	 - Nr.cadastral 

imobilului (mp) 	 - 
101 1 73 	 1441 	 lntravilan Tectci, UAT Tecuci,  SIt. Decernbiie 1918. Nr. 124. judet GALATI 

Nr. carte funciara 	f 	Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) 
101173 	 Tecuci  

Nr. 
parcela 

Categorie de 
folosinta 

Suptafata 
(mp) 

. 	 Menti 

CC 1441 bninnujiajni . 
TOTAL 1441 

B. Date referltoare la constructii 

oestinatia 
sol (mp) 

Suprafata 
desfasurata 

(mp) 
Msntiuni 

TOTAL 
Supratata tokala masurata a lmobllului = 1441 mp 

Supatata din act 	1441 mp 
Exscutant PFA POPA GRlGOE 

(nume, prenume) 
autorizaliecategona BIC 

Se,riatura 

Dala; 22.02.2021 

Conll,m lntrodu 4 

ţstamplla CPl Tec -- t5701/26.02.2021 
*j situaS in care exista rume,e cadastrale pentnj nobllele vecine, in locul numlu(vecinuluj se va trece numarul cadazira, iar ji, iJsa nurnaiSui 
cadastral numarul topographic sau numarul aamlnistrativ. Suprafelete se rotunjesc la metfu patrat. 
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Carte Funciară  Nr. 101173 Comuna/Oraş/Municipiu: Tecuci 

Anexa Nr. 1 La Partea l 

Teren 
Wr caciastral Suprafaţa mp)* Observaţii / Referinţe 

101173 Din acte: 1.554 
Masurata: 1.441 

imotHl imprejmuit cu gard. 

Suprafaţa este determinată  in planul de proiecţie Stereo 70. 

DETALII LINIARE IMOBIL 

Date referitoare la teren 
r 

Crt 
Categorie 
folosinţă  

Intra 
vilan 

Suprafaţa 
(mp) 

Tarla Parcelă  Nr. topo Observaţii / Referinţe 

1 
constructii 

DA Din acte: 
1.554 

Masurata: 
1.441 

160 208 

Lungime Segmente 
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţlnute dtn proiecţle în plan. 

Punct 
inceput 

Punct 
sfârşlt 

Lungime segment 
r (m) 

2 5.502 

2 3 28.575 

3 4 45.064 

4 5 60.094 

Docurnent care conţine date cu caracterpersonal. protejate de prevederile Legii Nr. 677Ţ200L 	 Pagna 2 d,n 3 



Carte Funciară  Nr. 1 02 1 73 Comuna/Oraş/Municipău: Tecuci 

Punct 
început 

Punct 
sfârşit 

Lungime segment 
m) 

5 6 6.192 

6 1 20.812 
Lungimile segmentelor sunt determlnate în planul de prolecţle Stereo 70 şl sunt rotunjlte la 1 mlllmetru. 
Dlstanţa dlntre puncte este formată  dln segmente cumulate ce sunt mal mlcl decăt valoarea 1 mlllmetru. 

Extrasui de carte funciară  generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conţine informaţiile din cartea 
funciară  active la data generării. Acesta este valabil in condiţiile prevăzute de art, 7 din Legea nr. 455/2001, 
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016. exclusiv in mediul electronic. pentru activităti si procese 
administrative prevăzute de legislatia în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă  i in forma fizică  a 
documentului, fără  semnătură  olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituţiei publice ori entitătii 
care a solicitat prezentarea acestui extras. 
Verificarea corectitudinii si realităţii informaţiilor conţinute de document se poate face la adresa 
www.ancpi.ro/verificare,  folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este 
valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului. 

Data şl ora generării, 

27/05/2021, 18:15 
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