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ANUNŢ  PUBLIC 

referitor la 

Reactualizare Plan Urbanistic Zonal - zonafostei UM 

Municipiul Tecuci anunţă  publicul interesat asupra inten ţ iei de Reactualizare Plan 
Urbaiiistic Zonal - zonafostei UM. 

ARGUMENTARE: 

Amplasamentul este situat în intravilanul municipiului Tecuci, în afara zonei de 
protecţie a monumentelor istorice si de arhitectur ă, în fosta zon ă  a unităţii militare. 
Terenul studiat a făcut obiectul unei documenta ţii de urbanism cu 5 ani în urm ă, în urma 
căreia i s-a schimbat destina ţia din zonă  cu destina ţie special ă  în câteva UTR-uri - 
cuprinzând locuin ţe individuale si colective, institu ţ ii si servicii, precum si o zonă  de 
producţie nepoluantă  deja existent ă  pe amplasament. La acest moment, partea de sud-est a 
amplasamentului a fost propus ă  pentru realizarea de locuin ţe colective, dar acestea nu s-au 
materializat si PUZ-ul nu a produs efecte. În prezent municipiul Tecuci are oportunitatea de 
a construi un spital modern, pentru edificarea c ăruia s-a ales amplasamentul ini ţial propus 
pentru locuin ţe colective - fiind necesar ă  o reactualizare a documenta ţiei pentru a schimba 
zona de locuin ţe colective în zon ă  de institu ţ ii si servicii. 

Noul spital este propus cu o planimetrie desf ă urată  în jurul unei curţi interioare cu 
parc, destinată  pacien ţilor, completând func ţional zona de institu ţii si servicii de Ia sud-
vest, zon ă  păstrată  în majoritate neschimbat ă  din prima documenta ţie - cu excep ţia 
propunerii unui corp de locuin ţe colective. 

INIŢ IATOR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 

PUBLICUL ESTE RUGAT SĂ  TRANSMITĂ  OBSERVAŢ II Si PROPUNERI PRIVIND INTENŢ IA DE ELABORARE A 

PLANULUI URBANISTIC ZONAL ÎN PERIOADA 1 8.06.201 8-1 2.07.201 7 

Observaţiile, sugestiile şi propunerile publicului se primesc zilnic, în scris, sub 
semnătură  ş i cu datele de identificare, la sediul Prim ă riei Municipiului Tecuci, în termen de 
25 de zile de la afi şarea prezentei inform ă ri. 

Publicul interesat va putea consulta observa ţiile, sugestiile ş i propunerile, precum ş i 
răspunsurile din partea ini ţiatorului, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi. 

Primar al Municipiului Tecuci, ji5 ţul Galaţ i 

Hurdubae CătOonstantin9 


