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VOLUMUL I - MEMORIU DE PREZENTARE 

1 INTRODUCERE 

1.1 DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI 

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL - SISTEMATIZARE ZONA UM 01589 
(ACTUALIZARE) 

Amplasament : zona UM 01589 - CP 805300, mun. Tecuci, jud. Gala ţi 
Beneficiar: - UAT Tecuci - reprezentat de Trfan Dan si arh. şefCrăciun V. 
Proiectant general: SC ASIMPTOTIC SRL - arh. Oana Rusu 

Topometrie: ing. Geantau Mihai 
Studiu geotehnic: ing. Ifrim Ionela 
Data elaborării: mai 2018 

1.2 OBIECTUL PUZ 

Documentaţia PLAN URBANISTIC ZONAL - SISTEMATIZARE ZONA UM 01589 
(ACTUALIZARE) - in mun. Tecuci, jud. Gala ţi, zona UM 01589 - cp 805300 propune realizarea 
unei compoziţii coerente din punct de vedere urbanistic, si configurarea din punct de vedere estetic si 
funcţional a zonei , in vederea stabilirii modalit ăţilor cele mai bune de dezvoltare a zonei si de 
utilizare optima a terenului. Prin documenta ţia de PUZ se urmărete stabilirea de indicatori 
urbanistici, precum si de aliniamente clare si mobil ări eficiente pentru terenul studiat. 

Obiectul PUZ se constituie intr-un studiu ce consta in analiza situa ţiei existente, a potenţialului 
de dezvoltare urbana a zonei, si a propunerilor de organizare func ţionala, volumetrica si tehnica a 
ansamblului, urmărindu-se totodată  organizarea func ţionala a întregii zone. 

Scopul studiului este sa stabileasc ă  atât posibilităţile de valorificare optima a întregii suprafe ţe de 
teren, cat si relaţia.cu zonele înconjur ătoare. 

La baza întocmirii prezentei documenta ţii stau prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului si urbanismului, si Normele de aplicare a Legii 350/2001 aprobate prin Ordinul 233/2016, 
a HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism si a Legii 50/1991, cu 
modificările si completările ulterioare aplicate actelor normative enumerate. 

In elaborarea PUZ s-au avut in vedere prevederile din Reglement ările Tehnice privind 
metodologia de elaborare si con ţinutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal - indicativ GM-10-2000, 
aprobat MLPAT nr. 176N/16.08.2000. 
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Ca faza premerg ătoare proiectului de investi ţie, PUZ-ul, prin propunerile prezentate, va constitui 
documentaţia de urbanism ce va sta la baza întocmirii DTAC, care va prelua elementele din 
reglementările aprobate. 

1.3 SURSE DOCUMENTARE 

Planul urbanistic zonal ia in considerare datele si propunerile din documenta ţiile de urbanism si 
amenajarea teritoriului elaborate anterior. In cazul de fata, in zona studiata este in vigoare PUG-ul 
municipiului Tecuci, precum si o documenta ţie mai veche de PUZ, aprobata prin HCL mun. Tecuci 
nr. 5 din2l.O1.2016. 

De asemeni, au fost studiate si actualizate fisele tehnice ale fondului construit din zona, 
cuprinzând lista clădirilor ce au apar ţinut unităţii militare. 

Proiectul de fata a luat in considerare urm ătoarele documentaţii de urbanism realizate in zona: 
- complexul de locuinţe ANL propus in anul 2008, cupriirzând locuin ţe colective cu regim de 

înălţime mediu (P+4) - nu a fost ini ţiat nici un demers concret in aceasta directie. 
- campus scolar - propus in 2008, proiect ce a fost abandonat la scurt timp dup ă  demarare si este 

in prezent intr-un punct mort. 
- in vecinătatea (partea sudica a amplasamentului) a fost executat un complex comercial 

Kaufland, oferind noi oportunităţi de dezvoltare a zonei. 
- partea de nord este de asemeni in dezvoltare, cu lotiz ări de locuinţe individuale deja pornite a se 

executa (s-au construit deja o serie de locuinte). 
Pentru fundamentarea PUZ este necesara elaborarea unei serii de studii. Studiile de fundamentare 

a propunerilor PUZ reprezintă  analiza problematicii teritoriului studiat - pe domenii, fiind întocmite 
următoarele: 

Studiul geotehnic; 
Planuri topografice actualizate scara 1 : 1 000; 

- Documentaţii avize specifice documenta ţiei PUZ; 
- Delimitarea clara a aliniamentelor existente; 
- Identificarea situaţiei juridice a terenurilor; 

Identificarea problemelor de echipare tehnico-edilitara si circula ţie, precum si a altor 
disfuncţionalităţi, daca este cazul. 

Pentru documentaţia din 2016 au fost întocmite o serie de studii de fundamentare - respectiv 
un studiu de impact - dat f1ind ca zona a avut in trecut o func ţiune ne-sensibila si a trecut intr-o 
folosinţa sensibila. Concluzia studiului fiind ca trecerea se poate face, iar pe teren ne-existnd 
activitatea in prezent care sa fi schimbat acele concluzii, se poate deduce ca efectele fostei zone 
militare nu au suferit decât cel mult diminuări in anii care au trecut; De asemenea, a fost întocmit un 
studiu de circulaţie - ale cărui concluzii sunt si ele valabile, dat f1ind ca documenta ţia de fata 
păstrează  trama propusa in 2016, cat si prof1lul func ţional general al zonei. In f1nal, studiul 
sociologic întocmit in 2016 este si el inca valabil, op ţiunile populaţiei susţinând in continuare 
curtarea si dezvoltarea zonei. 
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2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 

2.1 EVOLUTIA ZONEI 

• Date privind evoluţia zonei: Terenul studiat se găsete in partea central-vestica a 
municipiului, pe amplasamentul unei foste unit ăţi militare. Clădirile aparţinnd fostei unităţi militare 
sunt inca in picioare pe amplasament, in variate stadii de degradare, unele din ele autodemolate. 
Autorităţile au încercat revitalizarea zonei de-a lungul timpului, prin promovarea a mai multor 
proiecte, dar dintre acestea, rezultatele au fost pu ţine si compromise de decizii contradictorii. 

O serie de proiecte au fost ini ţiate de-a lungul timpului in zona studiata, dar ne-finalizarea lor 
a dus la stagnarea zonei, situa ţie căreia autorităţile locale au hotărât sa ii pună  capăt. 

Astfel, proiectul campusului 5colar ar fi urmat sa con ţină  o scoala cu 24 de clase, biblioteca, 
laboratoare, săli de lectura plus cabinete - fiind o cl ădire de doua etaje. Un c ămin internat cu 75 
dormitoare ar fi deservit 300 de elevi. In alta cl ădire cu etaj ar fi func ţionat cantina, clubul si terasa 
pentru întruniri atunci când timpul permite. Alte 1 5 garsoniere erau preconizate a fi locuite de c ătre 
profesorii care nu ar mai fi fost nevoi ţi a face naveta sau sta in chirie. Pe lâng ă  aceste corpuri urma sa 
existe o sala de sport, in sala fiind prevăzute 300 de locuri pe scaune pentru public, acestea fiind 
aezate in gradene. 

In aceeaşi zona (fosta UM 01 5 89  Tecuci) se preconiza construirea de locuin ţe pentru tineri 
intre 1 8-35 ani, care nu îi permit sa cumpere un apartament sau sa închirieze o locuin ţă  pe piaţa 
libera, in cadrul Programului de construc ţii pentru tineri. Amplasamentul urma a fi situat in partea 
de nord-vest, având o suprafaţa de 13.463  mp si urma a fi transmis Agen ţiei Naţionale pentru 
Locuinţe in folosinţa gratuita pe durata execut ării lucrărilor. Promovarea si finan ţarea investi ţiilor 
privind construc ţiile de locuinţe destinate închirierii urma a se face in conformitate cu prevederile 
legale referitoare la investi ţiile publice, prin Ministerul Dezvolt ării Lucrărilor Publice si Locuinţelor, 
in calitate de ordonator principal de credite si Agen ţia Naţionala pentru Locuinţe in calitate de 
autoritate de implementare. Beneficiarul direct este Consiliul local Tecuci, iar beneficiarii ar fi fost 
tinerii in vârsta de pana la 35 ani la data reparti ţiei. Ansamblul de locuinţe urma a fi alcătuit din opt 
tronsoane cuplate cate doua, cu 112 unit ăţi locative. Fiecare tronson de locuin ţe ar fi cuprins opt 
apartamente cu doua camere si sase apartamente cu o camer ă . 

Unul din proiectele preconizate in zona care a fost si executat este supermarketul Kauftand, 
realizat in imediata vecinătate a amplasamentului in partea de sud-est. Cl ădirea a fost propusa in 
contextul zonei de locuin ţe colective in regim mediu de înălţime, cu spatii comerciale sau de servicii 
la parter - preconizata in planul urbanistic general. Autorit ăţile locale au considerat necesara 
susţinerea cu un poi de dezvoltare urbana solida a cap ătului de vest a axei Gh. Petra şcu. Investiţia 
realizata reprezint ă  un punct de atrac ţie si promotor in dezvoltarea municipiului. Raportul de 
specialitate vizat de arhitectul-sef men ţionează  propunerile de reglementare a amplas ării la nivelul 
parcelei subliniind in mod special modul de aliniere fata de str. Gh. Petra şcu, viitoarea axă  majoră  ce 
va traversa nord-sud incinta fostei unit ăţi militare si faţă  de strada cu caracter principal de serviciu ce 
încadrează  la vest amplasamentul. Propunerile au studiat si rela ţionarea clădirii propuse cu cele 
existente, in condi ţiile înftinţării Muzeului Aviaţiei in clădirea vechii garnizoane. 
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Muzeul Aviaţiei, situat pe str. Ghe. Petraşcu, nr.64-66, Pavilionul A de la fosta UM 0 15 89, în 

vecinătatea Kaufland-ului, a luat fiin ţă  in urma transmiterii in folosinţă  gratuita Asociaţiei Romane 
pentru Propaganda si Istoria Aeronauticii (ARPJA) a imobilului fostei garnizoane. Astfel, sala 11 a 
devenit sala principală  a Muzeului aviaţiei pentru perioada 1917-1986. Sala rir. 12 este pentru 
perioada 1 986-200 1, perioad ă  în care a activat UM 1 879 Elicoptere Tecuci. La sala 13 se g ăsete 

grupul sanitar. S ălile 14 şi 1 5 servesc drept magazii pentru materiale, documente, echipamente. Sala 
16 este hol de intrare şi acces la încăperi. Sala 17 este destinat ă  Muzeului Militar de Garnizoană . 
Sala 18 adăpostete biroul pentru responsabilul Muzeului şi personal. Sala 19 cuprinde sala de 
şedinţe şi expuneri. Toate cele 8 înc ăperi sunt dotate cu mese, vitrine şi exponate, panoplii cu 
fotografii, machete, pliante, uniforme, tablouri. 

In final, documentaţia de urbanism ini ţiata in anul 2011 a preconizat schimbarea destina ţiei zonei 
din zona cu destinaţie speciala in func ţiuni utilizabile pentru ora: o parte din teren a fost parcelata si 
oferita locuitorilor pentru realizarea de locuin ţe unifamiliale, o parte a fost reglementata ca zona de 
locuinţe colective, si o parte ca zona de institu ţii si servicii, in cadrul acesteia găsindu-se majoritatea 
clădirilor vechi in stare relativ buna, cu interes spre reabilitarea lor. Zona de produc ţie de la vestul 
amplasamentului a fost reglementata ca atare. Din p ăcate, documenta ţia de urbanism a produs foarte 
puţine efecte, concentrate in partea de nord a amplasamentului, restul terenului r ămânând 
neschimbat. Zona de locuinţe unifamiliale a fost viciata de folosirea uneia din cl ădirile existente ca 
adăpost pentru câinii comunitari. 

Documentaţia de fata studiază  jumătatea de sud a amplasamentului documentaţiei din 2011, intr-
o zona in care fostul PUZ nu a produs nici un fel de efecte. 

• Caracteristici semnficative ale zonei, relaţionate cu evoluţia localităţii.• Zona studiata îi 
păstrează  caracteristicile ţesutului vechi, intr-o maniera similara cu întregul municipiu, care, dei are 
zone mai noi, a rămas majoritar neschimbat in ultimii 50-100 de ani. Zona are un procent de ocupare 
si un regim de înălţime redus. Clădirile fostei unit ăţi militare, atunci când nu sunt pur utilitare, 
prezintă  trăsături arhitectonice ale începutului de secol. 

• Potenţial de dezvoltare: Amplasamentul se remarca printr-o serie de calit ăţi care îl fac 
potrivit pentru o investiţie de dimensiuni mari: 

- Buna conexiune cu orau1 si inter-or ăşenesc prin strada Gh. Pătracu si calea ferata af1ata in 
apropiere. De asemeni, heliportul amplasat la distanta relativ mica îl face extrem de atractiv pentru 
situaţii de urgenta. 

- Proximitatea tuturor utilit ăţilor de la reţelele municipale: acestea sunt la strada Gh. P ătraşcu; 
- Existenta unor suprafe ţe de teren mari cu proprietar unic - nu sunt necesare mic ări parcelare 

complexe pentru ob ţinerea unei suprafe ţe de teren unitare, necesara unei cl ădiri de dimensiuni mari; 
- Existenta unor suprafe ţe de teren practic neconstruite - majoritatea cl ădirilor cu şanse de 

refolosire se af1a in partea de vest a amplasamentului, estul fiind mobilat cu cl ădiri in stare de 
autodemolare. 

- Ca dezavantaj, aceasta parte a terenului con ţine o fundaţie a unui proiect mai vechi, zona 
deocamdată  blocatajuridic. Investiţia propusa nu afectea.z ă  aceasta zona; 
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2.2 INCADRAREA IN LOCALITATE 

• Poziţia zoneifata de intravilanul localită,tii: Amplasamentul studiat se găsete in intravilanul 
municipiului Tecuci. Zona a fost in trecut zona cu destina ţie speciala, fiind schimbata acum cca 5 ani 
in câteva UTR-uri cu func ţiuni de instituţii si servicii si locuinţe. 

• Relaţionarea zonei cu localitatea (poziţie, accesibilitate, cooperare cu domeniul edilitar, 
servirea cu instituţii de interes general): Amplasamentul studiat se g ăsete in partea central-vestic ă  a 
municipiului, in cartierul Ghe. Petra şcu (7 Noiembrie), pe teritoriul vechii unit ăţi militare UM 
01589 (sau cazarma 308). 

• In partea de sud se învecineaz ă  cu str. Gh. Petracu si centrul orau1ui. In plan apropiat se 
găsete complexul Kaufland, in partea de sud-vest a amplasamentului. 

In partea de nord, se învecineaz ă  cu lotizări noi de locuinţe. 
• In partea de est, se învecineaz ă  cu o zona ocupată  de Jandarmerie, cu care împarte o serie de 

. 	clădiri, 

• In partea de vest este m ărginita de calea ferată . 
Terenul studiat este legat de restul municipiului prin intermediul str ăzii Gheorghe Pătracu in 

partea de sud, si prin strada Linitii la nord. De asemeni, in apropierea amplasamentului se g ăseşte 
gara - oferind o buna conexiune cu localit ăţile vecine si îndepărtate, precum si un heliport al 
inspectoratului de situaţii de urgenta, heliport ce poate deservi func ţiunea de spital propusa in situaţii 
de urgenta. 

Pe teren se găsesc reţele edilitare, dar acestea sunt dep ăşite din punct de vedere fizic si moral, 
fiind probabil si neîndestulătoare pentru func ţiunile propuse. Toate re ţelele sunt prezente la strada 
Gheorghe Pătracu, fiind posibila racordarea la acestea. 

Instituţiile municipiului se găsesc la distanta medie de amplasament. Investi ţia propusa 
presupune servicii publice. 

2.2 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 

• Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare urbanistica.• relieful, 
reţeaua hidrograjîca, clima, condiţii geotehnice, riscuri naturale. 

Sub aspect topografic - Terenul este relativ plat, si se g ăsete la cca 48 m altitudine deasupra 
nivelului marii. In zona nu exista cursuri de apa. 

Elemente de stabilitate litologica: Lucrările geotebnice executate pe str ăzile studiate au 
evidenţiat prezenţa în suprafaţă  a mai multor tipuri de straturi suport: balast (grosime 1 5-25 cm), 
balast în amestec cu p ământ (grosime 10-15 cm), p ământ amestecat cu pietri ş  şi nisip (10-15 cm), 
bolovani de râu (grosime 1 2- 1 8 cm) pe un strat de balast (1 5-20 cm). În continuare se întâlne şte un 
strat de praf argilos îndesat cu plasticitate mijlocie, plastic vârtos pân ă  la adâncimea de 3,00 m. În 
conformitate cu prevederile Normativului privind documenta ţiile geotehnice pentru construc ţii, 
indicativ NP 074-2007, obiectivul preconizat a se realiza se încadreaz ă  în categoria geotebnic ă  2, cu 
risc geotehnic moderat. 

Inundabilitate: Arnplasamentul nu este inundabil. Panza de apa freatica nu a fost întâlnita pe 
adâncimea forajului, respectiv 3.0 m. 
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Elemente climatice. Ca urmare a aşezării pe latitudine, teritoriul municipiului Tecuci se 
încadrează  în zona climatică  temperată  şi face parte din sectorul de provincie climatic ă  cu inf[uenţe 
de ariditate, ţinutul climatic de cmpie, de silvostep ă, topoclimatul complex al Câmpiei Tecuciului şi 
Văii Bârladului, unde se pot întâlni topoclimatele elementare: de vale, de terase, de dune, de lacuri, 
urban etc. si fenomene climatice marcate de viscole (iarna) si secete prelungite în celelalte 
anotimpuri, mai cu seam ă  vara. Inf[uenţele de ariditate sunt specifice climatului continental şi se 
caracterizează  prin advecţii de aer deosebit de rece din ţinuturile polare şi subpolare înso ţite toamna 
i primăvara de îngheţuri, brume şi ninsori timpurii sau târzii, iar în lunile reci de iarna (ianuarie şi 

februarie) pot determina coborârea temperaturii aerului pân ă  aproape de -30°C. 
Elemente de seismicitate: Conform prevederilor din STAS 6054/77 corelat cu normativul 

P 1 00/1 - 2013, amplasamentul se încadrează  astfel: 
. Zona cu valoarea de vârf a accelera ţiei terenului pentru proiectare ag = 0,28g; 
. Perioada de control (col ţ) Tc = 1,0 sec. 
Adâncimea maxima de înghe ţ , conform STAS 6054-77: este de 90 cm de la cota suprafe ţei 

terenului natural (cota forajului). 
Încărcarea din zăpada: Conform codului de proiectare CR 1 - 1 - 3 - 2012, înc ărcarea din 

zăpadă  pentru amplasamentul în discuţie este de 2,5 kN/m2, pentru un interval mediu de recuren ţă  de 
SOdeani. 

Presiunea de referin ţa a vântului: Conform codului de proiectare CR1-1-4-2012, presiunea de 
referinţă  a vântului pentru amplasamentul în discuţie este de 0.7 kPa, mediat ă  pe 10 minute la 10 m, 
pentru un interval mediu de recurenţă  de 50 de ani cu viteza de 41 m/s. 

- Amplasamentul studiat nu este supus inunda ţiilor, viiturilor din precipita ţii si 
alunecărilor de teren, i nu prezintă  hrube sau alte accidente subterane. 

- Se poate concluziona ca nici unul din aspectele cadrului natural local nu are o influenta 
semnificativa asupra posibilit ăţilor de organizare urbanistica. 

2.3 CIRCULATIA 

• Aspecte critice privind desj şurarea, in cadrul zonei, a circulaţiei rutiere, feroviare, navale, 

aeriene: 
Terenul studiat este legat de restul ora şului prin străzile Gheorghe Pătracu - in partea de sud - 

strada de categoria I, cu cate 2 benzi pe sens, echipata edilitar complet, cu transport in comun, 
trotuare pietonale si iluminat public, si strada Linitii - in partea de nord, strada de categoria IV, 
asfaltata, echipata edilitar, cu trotuare. Strada Ghe. P ătraşcu continua in afara localit ăţii ca E58 1. 

De asemeni, amplasamentul are o leg ătura facila cu circula ţia feroviara, prin gara amplasata in 
apropiere, in partea de sud-vest. 

Este de menţionat heliportul din apropiere, cu posibilitatea leg ăturii prin elicopter pentru cazuri 
urgente. Legătura cu amplasamentul se face prin strada Ghe. P ătraşcu, continuata ca E58 1 in afara 
localităţii. 
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In privinţa circulaţiilor existente pe amplasament, acestea sunt subdimensionate, cu 
îmbrăcămintea in stare extrema de degradare - si nu vor putea fi folosite realist in starea lor din 
prezent. Nu prezint ă  canalizare, iluminat public sau trotuare. 

Capacita,ti de transport, greutăţi injluenta circulaţiei, incomodări intre tiurile de circula,tie, 
precum si dintre acestea si alte funcţiuni ale zonei, necesitaţi de modernizare a traseelor existente si 
de realizare a unor artere noi, capacitaţi si trasee ale transportului in comun, intersec,tii cu 
probleme, priorităţi: 

Circulaţiile existente pe teren in prezent sunt inutilizabile - fiind subdimensionate, ne-echipate 
edilitar si cu îmbrăcămintea degradata. 

Strada Gheorghe Pătracu, aflata in partea de sud a amplasamentului, si prin care se va face 
legătura principala a zonei Cu oraşul, este in stare buna, fiind complet echipata edilitar. Strada 
Linitii, aflata in planul îndepărtat in partea de nord a amplasamentului este intr-o stare mai pu ţin 
buna, fiind totu şi funcţionala. Va fi necesara crearea unei re ţele de circulaţie coerente, corect 
dimensionate, care sa racordeze zona propusa la circula ţiile auto menţionate. Ca intersec ţie cu 
dificultăţi se poate menţiona intrarea la Kauf1and, l ăţimea in zona acesteia facând totu şi posibila o 
rezolvare buna in cazul unei racord ări corecte a circula ţiilor. De asemeni, fondul construit face 
posibila la limita racordarea propusa in partea de est cu strada Gheorghe P ătracu, aceasta racordare 
fiind suplimentara. 

2.4 OCUPAREA TERENURILOR 

Terenul studiat este compus din suprafe ţe libere dezorgariizate si cl ădiri in diverse grade de 
degradare, expresia urbanistica fiind una dezorganizata. Terenurile libere au in general aspect de 
teren viran, iar vegeta ţia ne-controlata ameninţă  stabilitatea cl ădirilor mai vechi. Amplasamentul 
aparţine consiliului local Tecuci, acesta având diverse contracte de închiriere/concesiune/retrocedare 
cu investitori privaţi, precum si terenuri/imobile pe care inten ţionează  a le realiza din fonduri proprii. 

Parcelarul este in general dezorganizat. 
• Principalele caracteristici alefuncţiunilor ce ocupa zona studiata: 
Majoritatea clădirilor din zona studiata sunt p ărăsite, in variate stadii de degradare, fr ă  nici o 

funcţiune. Exista câteva func ţionale - din fondul construit vechi - respectiv cl ădirea ce adăposteşte 
muzeul aviaţiei cele doua vecine, ce ad ăpostesc spatii de locuire si spatii de birouri, si una in care 
este o sala de sport. In plus, exista o cl ădire noua, cu func ţiune de clinica medicala. 

• Rela,tionări intre funcţiuni: Zona studiata se g ăsete la intersec ţia dintre zona de locuinţe 
colective af1ata la sud, zona de produc ţie af1ata in nord-vestul amplasamentului si zona de locuin ţe 
unifaniiliale af1ata in nord. Este in prezent o inser ţie de ţesut vechi, slab racordat la ceea ce se 
întâmpla in jur, in nevoie de revitalizare. Rela ţia dintre funcţiuriile propuse si zona de produc ţie 
existenta in nord-vest va trebui atent studiata, pentru micorarea sau eliminarea elementelor de 
disconfort inerente. 

• Gradul de ocupare a zonei cu fond construit: Zona este slab mobilata cu construc ţii in 
general vechi, multe in stare avansata de degradare. Procentul de ocupare existent este mult sub 
indicatorii obinuiţi intr-o zona urbana. 

• Aspecte calitative ale fondului construit: Fondul construit existent este majoritar in stare de 
degradare, in unele cazuri extrema. Exista o serie de cl ădiri cu valente arhitecturale care ar putea fi 

PUz - SISTEMATIZAREZONA UM 01589 (ACTUALIZARE) - zona UM 01589 - cP 805300, mun. Tecuci,jud. Gala ţi 	Pag. 11 



sinptotic 	 ______ 

	

tel. 0723 733 110, 0722 7172 79, e-mail: asimptotic@gmÈil.com 	www.architectus.ro  

Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, Ia şi - tel. 0723 733110, cUI 24626541, J2213 142 

re-abilitate si participa la identitatea zonei. Cu toate acestea, multe din cl ădirile aparţinând fostei 
unităţi militare au avut caracter strict utilitar si au fost realizate din materiale perisabile, acestea 
găsindu-se in stare avansata de degradare. Partea de sud a fostei unit ăţi militare este constituita din 
fostele clădiri administrative, mai vechi, realizate din c ărămida. Partea de nord cuprinde cl ădiri 
utilitare (hangare), cu structura din c ărămida sau beton. Partea de nord a fostei unit ăţi militare a intrat 
in cadrul studiului urbanistic realizat acum 5 ani, si a fost propus spre re-abilitare - dar nu intra in 
cadrul studiului de fata. Din partea de sud - studiata in cadrul documenta ţiei de fata, s-a propus spre 
reabilitare partea de vest - cupriirzând foste cl ădiri administrative, unele cu detalii de arhitectura cu 
valoare de reprezentare, si spre demolare partea de est, cuprinzând cl ădirile af[ate in starea de 
degradare cea mai avansata. 

Un caz special este funda ţia unui proiect mai vechi, af[ata in partea de est a amplasamentului, a 
cărui situaţie este juridic neclara, si a fost l ăsat ca atare, pana la rezolvarea situa ţiei. 
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• Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine: Amplasamentul studiat se 
găsete relativ aproape de centrul municipiului, respectiv de toate institu ţiile publice. In sudul 
amplasamentului se găsete un supermarket Kauf[and, in partea de est este învecinat cu Jandarmeria, 
iar in partea de vest se găsete calea ferata si gara Tecuci. 

• Asigurarea cu spatii verzi. Zona este in prezent relativ slab construita, spatiile intersti ţiale 
fiind terenuri virane n ăpădite de vegetaţie atât arboricola cat si de arbuti. 
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• Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau zonele vecine: Terenul studiat nu este 
încadrat in zone cu riscuri naturale. Studiul geotehnic întocmit eviden ţiază  posibilitatea construirii in 
condiţiile respectării condiţiilor studiului respectiv. 

• Principalele disfuncţionalităţi: 
Nr. Criterii de Nivel de disfuncţionalitate Priorităţi 
crt. evaluare 
1. Starea Terenul studiat are leg ătura cu orau1 prin Se impune crearea unei 

străzilor str. Ghe. Pătracu (in partea de sud) —strada reţele de circulaţie coerente, 
de categoria I, Cu cate doua benzi de corect dimensionate si 
circulaţie pe sens, si prin strada Linitii (la amenajate, care sa se 
nord) - strada de categoria a III-a, asfaltata, racordeze cu str ăzile 
cu cate o banda pe sens. Strada Ghe. existente. 
Pătracu este complet echipata edilitar, are 
trotuare si iluminat public, si este in stare 
buna. Strada Linistii este de asemeni 
echipata edilitar, dar are îmbr ăcămintea 
ocazional degradata. 
Străzile existente pe amplasament sunt 
toate alei din beton, subdimensionate, ne- 
echipate edilitar si cu îmbr ăcămintea 
degradata sau lipsa.  

2. Profile Străzile Gheorghe Pătracu si Linitii au Realizarea de circulaţii noi 
necorespunzăt profile corespunzătoare. Circulaţii cu profil corespuiizător. 
oare traficului existente pe amplasament nu au profil 

corespunzător. 

3. Intersecţii Nu este cazul. 
conflictuale 

4. Stânjeniri Zona de produc ţie de la nord-vestul Sunt necesare masuri de 
intre funcţiuni amplasamentului prezint ă  potenţial de protecţie a zonei propuse: 

disconfort. plantaţii de aliniament, 
distanta intre clădiri. 

5. Starea Fondul construit existent este maj oritar in Expertizarea clădirilor 
fondului stare de degradare avansata. Nici una din cu aspect suficient de bun 
construit clădiri nu are valoare de patrimoniu, dar pentru a se determina 

unele clădiri au oarecare valente posibilitatea re-abilitării. 
arhitecturale care ar merita conservarea. O Demolarea clădirilor in stare 
parte din clădiri sunt in stare de avansata de degradare, 
autodemolare. pentru eliberarea si 

organizarea zonei. 
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6. Ocuparea Terenul studiat este majoritar in Implementarea 
terenurilor proprietatea consiliului local. Unele zone documentaţiei de fata va 

sunt închiriate sau concesionate. necesita relocarea a cel puţin 
o concesiune. 

7. Condiţii grele Amplasamentul studiat nu este supus 
de furidare inundaţiilor, viiturilor din precipitaţii si 

alunecărilor de teren, si nu prezintă  hrube 
sau alte accidente subterane. Investi ţia 
propusa se poate realiza in condi ţiile 
respectării condiţiilor impuse de studiul 
geotehnic.  

8. Nivelul ridicat Conform studiului geotehnic - nu este 
al apelor cazul. 
freatice 

9. Riscuri Zona nu este cuprinsa in arealele cu riscuri 
naturale si naturale din PUG. 
antropice  

10. Surse de Zona de produc ţie din partea de nord-vest Se vor respecta distantele 
poluare are potenţial de disconfort. stabilite prin OMS 119/2014 

si se vor implementa masuri 
de protecţie - de exemplu 
perdele de vegetaţie de 
protecţie. 

2.5 ECHIPAREA EDILITARA 

Stadiul echipării edilitare a zonei, in corelare cu inastructura localităţii: Reţelele edilitare se 
găsesc toate in vecinătatea amplasamentului, respectiv la strada Gheorghe P ătracu, dar pe terenul 
propriu zis, deşi exista, sunt subdimensionate si intr-o stare avansata de degradare, improprii 
exploatării. 

Alimentarea cu apa si canalizare: Zona studiata are posibilitatea alimentarii cu apa de la re ţeaua 
oră eneasca. In prezent, in zona lucr ărilor propuse, societatea Apa-canal SA Gala ţi are in exploatare 
conducta de apa rece OL Dn 400 mm, Fonta Dn 100 mm (grad avansat de uzura), colectorul de ape 
pluviale Beton Dn 400 mrn si colectorul de ape uzate menajere Beton Dn 500 mm, conducte pozate 
in trotuar si pe strada Ghe. P ătraşcu, iar pe Aleea de acces - conducta de apa rece existenta PEHD 
Dn 160 mm din care s-a realizat bran şamentul de apa rece care alimenteaz ă  supermarketul, PEHD 
Dn 110 mm, si colectorul de canalizare menajera PAFSIN Dn 500 mm, din care s-a realizat racordul 
de canalizare ape uzate menajere Dn 300 mm, conducte trasate conform planului de situa ţie Planşa 
U1. 

Alimentarea cu căldura. Zona studiata are posibilitatea racord ării la reţeaua oră eneasca. 
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Alimentarea cu gaze naturale.• Conform Avizului de principiu nr. 3 1 3 . 1 3 8 .285/05. 1 0.20 1 8 emis 
de către Distrigaz Sud Re ţele pentru PUz UM 0 1 589 Tecuci, alimentarea cu gaz este prezenta in str. 
Ghe. Pătracu si strada S ălcioarei, in partea de sud-est a amplasamentului. 

Alimentarea cu energie electrica: In zona analizată  există  reţele electrice 6KV si posturi de 
transformare. Pe teren sunt amplasa ţi o serie de stâlpi electrici, atât din lemn, cât şi din beton. 
Reţelele electrice existente sunt de tip aerian. 

Pentru extinderea re ţelelor electrice in vederea aliment ării cu energie electrică  a obiectivului se 
va solicita Aviz tehnic de racordare, conform prevederilor legale pentru aprobarea regulamentului 
privind racordarea utilizatorilor la re ţele electrice de interes public. Solu ţia de alimentare cu energie 
electrică  se va stabili in baza unui studiu de solu ţie întocmit de o societate autorizat ă  ANRE. 

Posturile de transformare aferente zonei studiate se vor alimenta din re ţeaua de medie tensiune, 
prin intermediul liniilor electrice subterane LES 6-2OkV, posibilitatea de racord a acestora fiind atât 
în zona cimitirului, cât şi în zona Kaufland (Strada Gheorghe Petracu). 

Telecomunica,tii: Zona beneficiază  de semnal din partea a mai multor re ţele mobile si poate 
beneficia de o extindere a telefoniei fixe şi internetului de la re ţelele municipale. Ansamblul de 
clădiri propuse se vor racorda la re ţeaua de telecomunica ţii existentă  în zonă, Strada Gheorghe 
Petracu. Reţeaua existentă  se propune a se extinde şi în zona studiată, realizarea acesteia fiind de tip 
îngropat (fibră  optică), montată  în tuburi de protec ţie, iar la deviaţii si racorduri se vor monta c ămine 
de vizitare. 

Evacuare deşeurilor.• 
Zona PUZ UM 01589 Tecuci: 
- nu este dotată  cu pubele, containere pentru colectarea deeuri1or. 
- nu este amenajat ă  o platformă  betonată  pentru stocarea temporară  a deeuri1or din construc ţii si 

demolări. 
- deeuri1e sunt depozitate pe spa ţiul verde existent. 

2.6 PROBLEME DE MEDIU 

Aniplasamentul studiat este slab construit. Propunerile din prezenta documenta ţie nu afectează  
distructiv amplasamentul, dezvoltarea func ţiunii generale a amplasamentului studiat fiind benefica 
zonei. Problemele de mediu se vor trata in egala m ăsura ca si in prezent, pentru func ţiunile existente 
in municipiul Tecuci. 

Clima: Ca urmare a a şezării pe latitudine, teritoriul Municipiului Tecuci se încadreaz ă  în zona 
climatică  temperată  şi face parte din sectorul de provincie climatic ă  cu influenţe de ariditate, ţinutul 
climatic de câmpie, de silvostep ă, topoclimatul complex al Câmpiei Tecuciului şi Văii Bârladului, 
unde se pot întâlni topoclimate elementare: de vale, de terase, de dune, de lacuri, urban etc. şi 
fenomene climatice marcate de viscole (iarna) şi secete prelungite în celelalte anotimpuri, mai cu 
seamă  vara. 

Temperatura aerului: Municipiul Tecuci este una din puţinele localităţi din ţară  unde 
funcţionează  o staţie meteorologică  care are înregistr ări de peste o sută  de ani (din 1896). 
Temperaturile medii lunare cele mai coborâte se înregistreaz ă  în ianuarie (-3,030C), februarie (-
1 ,550C) şi decembrie (-0,20C), în anotimpul de iarn ă. În celelalte luni din an, temperaturile medii 
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lunare au valori pozitive care cresc pân ă  în iulie (21,650C) şi apoi scad până  în ianuarie. 
Temperatura medie multianuală  la Tecuci este de 9,990C, cu o amplitudine medie termic ă  de 4,1 OC 
(8,80C în 1994 şi 7,70C în 1933). 

Temperatura medie a iernii la Tecuci este de - 1 ,600C, ceea ce ne face s ă  concluzionăm că  iarna 
este mai blândă  decât în regiunile vecine, fie ele şi sudice. Temperatura medie a verii este de 
20,770C, cu luna iulie cea mai călduroasă, urmată  de august şi apoi iunie. Temperatura cea mai 
ridicată, maxima termică, s-a îriregistrat la 5 august 1 905 şi a fost de 39,40C, iar temperatura cea mai 
coborâtă, minima termică, de -29,30C la 25 ianuarie 1942. Amplitudinea termic ă  este de 68,70C, 
dovedind prin aceasta caracterul de continentalism accentuat al climei tecucene. 

Precipitaţii atmosferice : Pe baza observa ţiilor şi a înregistrărilor cantitative a precipita ţiilor 
lichide şi solide la Staţia Meteorologică  Tecuci, se constată  că  în perioada 1896-1970 cantitatea 
medie anuală  a fost de 465,8 mm în perioada 1965-1996 cantitatea medie anual ă  de precipitaţii a fost 
de 481,7 mm, ca în ultimii 17 ani (1980-1996) aceasta s ă  marcheze o scădere importantă  înregistrând 
432,3 mm. În regimul precipitaţiilor se distinge caracterul continental al precipita ţiilor specific 
regiunilor din afara arcului carpatic. 

Cantitatea de precipita ţii creşte din februarie pân ă  în iunie, când înregistreaz ă  valorile cele mai 
mari şi scade apoi până  în februarie următor. Cantitatea cea mai mic ă  de precipitaţii înregistrată  la 
Tecuci a fost de 166,9 mm în anul 1935 şi cea mai mare de 830,5 mm în 1941. în 1945 şi 1946, 
cantitatea anual ă  de precipitaţii înregistrată  la Tecuci a fost de 300 mm şi, respectiv, de 320 mm, 
care, asociată  fiind cu un regim deficitar pentru lunile de var ă  şi lipsa de precipitaţii pe ansamblul 
ţării a dus la calamitate. 

Vânturile : Deplasarea orizontal ă  a aerului în spaţiul geografic al municipiului Tecuci este strâns 
legată  de amplasarea şi evoluţia centrilor barici la nivel continental, cât şi de particularit ăţile 
suprafeţei active. Datorită  aşezării geografice, aici ar trebui ca vânturile de vest s ă  aibă  fecvenţa cea 
mai mare, însă  acestea deţin doar 2,6%, evidenţiindu-se clar rolul de barier ă  oroclimatică  a 
Carpaţilor. 

La Tecuci, frecven ţa cea mai mare revine vânturilor din nord şi nord-est, cu peste 30%, datorit ă  
evoluţiei acestora în context cu anticiclonii siberian şi scandinav, şi cu ciclonii mediteranean şi arab, 
şi favorizate de orientarea consecvent ă  (N-S) a Văii Bârladului în spaţiul geografic al municipiului 
Tecuci. Vânturile din sud se manifest ă  cu o frecvenţă  de 1 1%. Putem aprecia c ă  circulaţia aerului la 
Tecuci se desfaşoară  în lungul Văii Bârladului cu o frecvenţă  de aproape 42% Durata calmului 
atmosferic este de 35,8%. Intre vânturile locale remarc ăm crivăţul, care este cel mai frecvent vânt la 
Tecuci, uşor de recunoscut după  caracteristicile pe care le are. 

In ţinuturile Tecuciului îşi face simţită  prezenţa şi un vânt uscat, numit suhoveiul. Bate în 
perioada caldă  a anului, are umezeal ă  relativă  mai mică  de 30%, temperatura aerului dep ăşeşte 25°C, 

iar viteza poate atinge 5 m/s (1 8 kmloră). Austrul este un alt vânt care bate din sector sudic, iarna 
aduce ger, primăvara usucă  repede câmpul, iar vara cauzeaz ă  secetă. Băltăreţul, un vânt din sud-est, 
de peste bălţile Dunării, format la periferia nordică  a ciclonilor mediteraneeni, puţin frecvent la 
Tecuci, toamna şi primăvara determină  ploi calde de scurt ă  durată. Brizele, vânturi specifice 
perioadei calde şi liniştite din an, pot fi evidenţiate şi Ia Tecuci. Dimineaţa, aerul răcoros din Valea 
Bârladului urcă  spre podul teraselor şi seara coboară. Credem că, la Tecuci, se poate vorbi şi de o 
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briză  urbană, cauzată  în timpul zilei de diferenţa de încălzire a suprafe ţelor ocupate de construc ţii şi 
spaţiile verzi orăşeneşti. 

In municipiul Tecuci mediul înconjurător nu este afectat de fenomene de poluare sau degrad ări 
care să  duca la modificări esenţiale ale calităţii factorilor de mediu. 

Aer: Cea mai mare parte a noxelor si pulberilor provin din vecin ătate - pulberi rezultate din zone 
in construcţie sau cele aflate in stare de degradare. De asemenea, traficul auto din zona inf1uen ţează  
semnificativ calitatea aerului, curen ţii de aer aferen ţi îmbunătăţind microclimatul zonei. Lipsa unei 
perdele de protec ţie naturale accentuează  premisele poluării aerului in zona. 

Apa: Apreciem ca agresivitatea sulfatica si magneziana asupra betoanelor, respectiv a metalelor 
este absenta, deoarece in vecin ătatea zonei nu sunt surse generatoare de reziduuri chimice. 

Sol: In prezent nu se înregistreaz ă  poluari ale solului. In cadrul documenta ţiei de acum 5 ani au 
fost depistate un numar de rezervoare de combustibil ingropate, si s-a realizat un raport de mediu, cu 
urmare dezafectarea acestora in condi ţii de siguranta. 

Nivel fonic: Zona de produc ţie din nord-vestul amplasamentului este poten ţial generatoare de 
poluare fonica. Se impune luarea de masuri de protec ţie fata de acesta, cat si incurajarea de activit ăţi 
nepoluante in zona respectiva. De asemeni, calea ferata aflata la vestul amplasamentului este 
potenţial generatoare de poluare fonica. Se vor respecta distantele necesare conform legisla ţiei in 
vigoare si se vor lua masuri de protec ţie specifice - perdele de vegeta ţie, panouri fonoizolante, 
proiectare atenta a zonelor sensibile la poluare fonica. 

Relaţia cadru natural - cadru construit: Amplasamentul studiat se găsete in intravilanul 
municipiului Tecuci, intr-o zona mai veche (fără  a fi istorica) a orau1ui, cu vechile furic ţiuni 
depăşite atât din punct de vedere moral cat si fizic. Zona este slab construita - cu mare parte din 
clădirile existente af1ate in stare de autodemolare, fr ă  a avea valente naturale deosebite. Se poate 
menţiona prezenta pe sit a unui num ăr destul de mare de arbori de talie mare (in majoritate plopi), a 
căror păstrare se recomanda in m ăsura posibilităţilor. 

Având in vedere existenta unei zone de conflict func ţional - intre zona propusa de locuin ţe, 
instituţii si servicii si calea ferata, respectiv zona de produc ţie din nord-vest, se impune luarea de 
masuri specif1ce pentru limitarea inf1uentelor negative. Totui, având in vedere pozi ţia atât in cadrul 
zonei studiate, cat si in cadrul orau1ui, se vor permite doar func ţiuni de producţie nepoluante - a 
căror avizare individuala se va realiza in urma unei analize a procesului tehnologic si masurilor de 
minimizare a impactului asupra mediului. In continuarea acestei zone se va realiza o zona tampon, 
predominat verde, plantata cu vegeta ţie înalta si amenajata peisajer, pentru crearea unei perdele de 
protecţie intre zonele conf1ictuale. 

Menţionam ca o parte din clădirile care sunt intr-o stare fizica suficient de buna pentru a fi 
păstrate si refunc ţionalizate se găsesc in zona de siguranţa a caii ferate. Avizarea acestor obiective va 
prezenta modalit ăţi de tratare a spatiilor pentru minimizarea disconfortului creat de calea ferata, in 
condiţiile funcţiunilor alese. 

Evidenţierea riscurilor naturale si antropice: Nu exista riscuri naturale sau antropice in zona. 
Marcarea punctelor si traseelor din sistemul de comunica ţii si din categoriile echipării 

edilitare, ce prezintă  riscuri in zona: nu exista conf1icte cunoscute cu trasee de re ţele; se vor 
respecta distantele de siguran ţă  pana la reţelele existente. 
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Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesita protec ţie : Nici una din clădirile de pe 
amplasament nu face parte din patrimoniu, dar unele pot fi considerate ca având valoare de 
personalizare a zonei. 

Consiliului Local al Municipiului Tecuci prin proiect de hot ărâre a transmis în folosin ţă  gratuită  
către Asociaţia Română  pentru Propagandă  şi Istorie a Aeronauticii (ARPIA) imobilul situat pe 
strada Gheorghe Petra şcu nr. 64-66, respectiv pavilionul A de la fosta unitate militar ă, care a 
constituit corpul de baz ă  al Şcolii de Aviaţie Tecuci în anii 1900.   

ARPIA este o asociaţie autonomă, apolitică, fără  scop patrimonial, nonprofit, cu caracter cultural, 
ştiinţific şi istoric, deschisă  tuturor celor interesaţi de aeronautică  şi astronautică. Transmiterea în 
folosinţa ARPIA - filiala Tecuci este f ăcută  pe o durată  de 3 ani, condiţia fiind ca într-un an s ă  fie 
amenajat Muzeul Aviaţiei şi Garnizoanei Militare Tecuci. Conform prevederilor din proiect, Muzeul 
aviaţiei va fi realizat într-un termen de un an de zile de la data adopt ării hotărrii, el fiind al doilea 
spaţiu muzeal din Tecuci, alături de Muzeul Mixt Tecuci, a c ăror reabilitare va fi în aten ţia iubitorilor 
de istorie. 

Evidenţierea potenţialului balnear si turistic - zona nu are un astfel de poten ţial. 
Calitatea atmosferei: Din datele deţinute in prezent, in zona studiata nu exista surse majore de 

poluare a aerului. Poluarea majora provine din suspensiile rezultate datorita traficului pe cai de 
circulaţie degradate. 

Calitatea apelor: Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in forajele executate pentru studiul 

geotebnic. 

Calitatea solurilor: Solul, ca rezultat al interac ţiunii tuturor elementelor mediului si suport al 
întregii activit ăţi umane este afectat atât de ac ţiuni antropice, cat si de fenomene fizice naturale. 

Principalele activităţi antropice, cat si de fenomene fizice naturale. Principalele activit ăţi antropice 

care afecteaz ă  solul sunt reprezentate prin depuneri întâmpl ătoare de deeuri menajere. Trebuie 

menţionat faptul ca nu întotdeauna depunerile afecteaz ă  negativ solul, unele deeuri fiind inerte, iar 

altele reprezentând îngr ăşărnânt natural. Cele care pot genera local poluarea solurilor sunt substan ţele 

chimice. In toate cazurile, depunerile necorespunz ătoare ocupa neraţional si nejustificat terenurile. 

Consecinţele poluării si degradării solurilor se reflecta in principal asupra poten ţialului lor productiv, 

in sensul limitării sau anularii calităţilor biologice si de fertilitate. In prezent, pe amplasamentul 
studiat nu se înregistreaz ă  poluari ale solurilor. Nu au fost depistate depozitari necontrolate de 
deeuri in cantităţi semnificative (aceste fenomen exista, ca in orice zona abandonata, dar este relativ 

redus) care sa produc ă  un impact negativ asupra factorilor de mediu (apa, aer si sol) datorita efectului 

lor conjugat ecologic si economic. 

Concluzii 
Din analiza factorilor de mediu si a cadrului natural rezulta ca: 

zona nu este poluata semnificativ; 
microclimatul este potrivit pentru activit ăţile ce se preconizeaz ă  a se desfă ura. 
Nivelul de poluare al aerului din zona studiata este redus, valorile medii zilnice, lunare sau 

anuale înscriindu-se in limitele concentra ţiilor maxim admisibile. 
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Prin proiectarea atenta a fiec ărui obiectiv si exploatarea la maximum a potenţialului natural, se 
pot crea spatii reprezentative, bine racordate la cadrul natural existent. La acest lucru ajuta inclusiv 
relieful si vegetaţia existenta. 

2.7 OPTIUNI ALE POPULATIEI 

• Opţiunile populaţiei si punctele de vedere ale administraţiei publice locale asupra politicii 
proprii de dezvoltare urbana: 
Documentaţia de fata propune revitalizarea unei zone in prezent degradate a municipiului, zona 

aflata intr-ol pozi ţie favorabila in cadrul municipiului, cu poten ţial de dezvoltare semnificativ. In 
principal documenta ţia pune bazele de regulament necesare implement ării unei funcţiuni de utilitate 
publica —respectiv un spital, func ţiune ce va aduce beneficii majore municipiului. Analizat in 
contextul existent, documenta ţia propune nu doar studierea terenului exclusiv inten ţionat pentru 
spital, cat si regenerarea zonelor limitrofe si organizarea acestora. Astfel, orice investi ţie locala se va 
putea realiza pe baza documenta ţiei de fata. Oportunitatea principala o reprezint ă  distanta redusa fata 
de centrul orau1ui, dar si echiparea edilitara completa si oportunit ăţile de legătura atât cu orau1 cat 
si cu alte localităţi, precum si parcelarul favorabil (suprafe ţe mari de teren aparţinând autorităţii 
locale) si compatibilitatea cu func ţiunile dej a existente in zona. 

In vederea aprobării documentaţiei de fata se va realiza informarea popula ţiei conform Ordinului 
2701 din2OlO. 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE 

Din studiile de fundamentare elaborate anterior si concomitent cu PUz actual, se desprind 
următoarele concluzii: 

Pe terenul studiat se va putea realiza amenajarea propusa în conformitate cu studiul 
- geotehnic întocmit, cu respectarea masurilor din acesta. 

Terenul studiat are posibilitatea racord ării la re ţelele edilitare din zona prin extinderea 
reţelelor municipale af1ate la strada Gheorghe P ătracu. Se vor păstra distantele de protec ţie 
regulamentare fata de re ţelele edilitare existente. 

Investiţia este oportuna, in condi ţiile unei compatibilităţi intre funcţiunea propusa si cele 
existenta in zona. 

De asemenea au fost constatate si o serie de disfunc ţionalităţi: 
• Starea proasta a drumurilor care traverseaz ă  amplasamentul; 
• Lipsa trotuarelor pentru circula ţia pietonala; 
• Absenta iluminatului public duce la frustrări în f1uxurile auto ce se intersecteaz ă  accidental ca 

direcţii, cum ar fi în zona de acces studiata; 
• Circulaţiile existente au profilul transversal incorect; 
• Circulaţiile existente sunt întrerupte pe porţiuni, neprezentând continuitate; 
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• Pe amplasament exista o serie de cl ădiri in stare avansata de degradare ce afecteaz ă  negativ 
aspectul urbanistic al zonei; 

• Prezenta caii ferate in partea de est a amplasamentului este in conf[ict cu zonele de locuire 
învecinate: acest conf[ict va impune o zonificare stricta din punct de vedere func ţional, pentru a 
minimiza efectele negative ale caii ferate; 

• Parcelarul este in prezent dezorganizat; 

3.2 PREVEDERI ALE PUG 

Conform PUG existent, terenul este situat in intravilanul municipiului Tecuci, in afara zonei de 
protecţie a monumentelor istorice si de arhitectura. Amplasamentul studiat a avut ini ţial funcţiune de 
zona cu destinaţie speciala, fiind ocupat de o fosta unitate militara, si i s-a schimbat func ţiunea 
printr-o documentaţie de urbanism generata acum circa 5 ani, documentaţie care, din păcate, nu a 
produs efecte. Conform acelei documenta ţii, funcţiunea zonei a fost schimbata in - par ţial zona de 
instituţii si servicii, parţial zona de locuinţe colective. Documenta ţia de fata a fost generata de 
necesitatea schimb ării regulamentului local din zona de locuinţe colective in zona de institu ţii si 
servicii, schimbare necesara pentru implementarea unui spital. 

In prezent, zona este organizata astfel - conform unei documenta ţii mai vechi: 

- UTR u.m. 1 - instituţii si servicii, situata in partea de sud-vest a amplasamentului - îi propunea 
gruparea si completarea unor cl ădiri existente af[ate in stare fizica suficient de buna pentru a fi 
refuncţionalizate in cadrul unei zone administrative. Existenta in aceasta zona a muzeului de avia ţie 
crea premisele dezvoltării in continuare a zonei cu func ţiuni complementare. Cl ădirile existente si 
propuse urmau sa ofere spatii de birouri si func ţiuni complementare (s ăli de conferinţe, spatii de 
expunere) atât pentru investitori particulari cat si pentru diverse agen ţii municipale. Situarea acestei 
zone in vecinătatea clădirii Kauf[and si a unei cai de circula ţie importante - str. Gh. Petracu era un 
argument in plus pentru comasarea acestor func ţiuni in aceasta parte a amplasamentului - ce 
beneficiază  si de accesul cel mai direct cu centrul municipiului. In partea de nord se urma a se crea o 
zona cu funcţiuni de agrement. 

POTmaxim=40% 
CUTmaximl .6 
Regim de inaltime: P+1, P+2, P+3 
Aliniament principal: retras cu 12 m din axul drumului. 
Retragere fata de limitele laterale: jumatate din inaltimea la cornisa, dar nu mai putin de 3 m; 
Retragere fata de limitele posterioare: jumatate din inaltimea la cornisa, dar nu mai putin de 5 m; 

- UTR u.m. 2 - zona de locuin ţe colective cu regim mic de înălţime (P+2-P+3) urma a face 
trecerea de la unit ăţile cu înălţimi P+4-P+8 existente in sudul amplasamentului la zona de locuin ţe 
unifamiliale mici, atât propuse in prezentul studiu, cat si existente in partea de nord a 
amplasamentului. Terenurile urmau a fi destinate locuin ţelor colective si dot ărilor aferente. 
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Se propunea amenaj area de spatii de parcare in exteriorul incintelor create de volumele 
clădirilor de locuit pentru a elibera acest spa ţiu de o sursa de poluare fonica si aeriana amplificat de 
efectul de incinta. Se prefera organizarea incintelor cu spatii verzi, locuri de joaca pentru copii 
protejate de traficul auto si spatii de loisir comune amenajate. 

Amplasarea spatiilor de parcare in leg ătura directa cu circulaţiile auto perimetrale a condus la 
stabilirea aliniamentelor propuse, in condi ţiile respectării distantei de 5 m intre ferestrele locuin ţelor 
si zona de parcare (cf. OMS 1 19/2014). 

POTmaxim=50% 
CUTmaxim=1 .5 
Regim de inaltime: P+1, P+2 
Aliniament principal: retras cu 12 m din axul drumului. 
Aliniament lateral: retras cu 15 m din axul drumului 
Aliniament posterior: 12 m din axul drumului. 

- UTR u.m.3 - zona de func ţiurii mixte - servicii si func ţiuni de agrement, de asemeni cu regim de 
înălţime mic, urma a se armoniza cu caracterul general al zonei. Zona urma a ad ăposti funcţiuni 
sportive si mici clădiri de birouri, precum si dot ările aferente. Zona de agrement si func ţiuni sportive 
cuprindea o zona ce func ţionează  in prezent ca atare, in partea de sud-est a amplasamentului, fiind 
curent in grija unui investitor particular. 

POTmaxim=25% 
CUTmaxim= 1 
Regim de inaltime: P+3 
Aliniament principal: retras cu 30 m din axul drumului. 
Retragere fata de limitele laterale: jumatate din inaltimea la cornisa, dar nu mai putin de 3 m; 
Retragere fata de limitele posterioare: jumatate din inaltimea la cornisa, dar nu mai putin de 5 m; 

3.3 VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 

Funcţiunea propusa (zona mixta de institu ţii si servicii si locuinţe) este compatibila cu terenul pe 
care urmează  a fi amplasata. Terenul este practic plat. 

Conform studiului geotehnic realizat, este posibila amplasarea amenaj ărilor proiectate in 
condiţiile respectării prevederilor acestuia. 

Pentru construc ţii: Adoptarea sistemului de fundare (funda ţii de suprafaţă  sau fundaţii de 
adâncime) se va realiza de c ătre proiectantul structurii func ţie de regimul de înălţime al construcţiei 
şi de încărcările transmise elementelor de funda ţii. 

În situaţia adoptârit unor funda ţii de suprafaţă  în forma unor fundaţii izolate şi/sau continue, se 
recomandă  ca adâncimea minimă  de fundare s ă  fie cel puţin 1.10 m faţă  de C.T.N. 

În cazul fundării directe calculul terenului de fundare se poate realiza pe baza presiunilor 
convenţionale (pconv), calculul la starea limit ă  de deformaţii (ppl) i calculul la starea limită  de 
capacitate portantă  (per). 
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Având în vedere destina ţia construcţiei ce urmează  a fi edificată, se impune ca indiferent de tipul 
de fundaţie directă  ce va fi adoptat, presiunile pe talpa funda ţiilor se vor compara cu presiuriile 
plastice respectiv critice. 

La elementele construc ţiilor supuse acţiunii laterale sau ascendente (prin absorb ţie capilară) a 
umidităţii pământului, se vor prevedea izolaţii hidrofuge. 

Pentru o mai buna compensare a deficitului termic, cl ădirile vor trebui orientate pe cat posibil cu 
spatiile locuibile către est-sud-vest. 

3.4 MODERNIZAREA CIRCULATIEI 

a) Organizarea circulaţiei şi a transport în comun (modernizarea şi completarea arterelor de 
circulaţie, asigurarea locurilor de parcare şi garare, amplasarea staţiilor pentru transportul în 
comun, amenajarea unor intersecţii, sensuri unice, semaforizări etc.). 

Organizarea circulaţiei are la baza analiza distribu ţiei funcţiunilor in zona, pe toate cele patru 
laturi. 

Circulaţia principala in zona amplasamentului, in prezent, se desf ăşoară  pe str. Gh. Petracu in 
partea de sud, pe str. E. Teodoroiu in partea de est si pe str. Linitii in partea de nord. 

Din str. Gh. Petracu se face accesul c ătre bld. Carol I si bld. Regina Elisabeta. Acestea din urma 
fac legătura cu zona de case aflate la limita nordica si, intre ele, printr-o serie de str ăzi adiacente iar 
in partea de nord prin str. Nicolae Titulescu. 

Zona studiata beneficiaz ă  de circulaţii pietonale si auto, dar acestea sunt degradate si întrerupte 
pe sectoare întregi, necesitând o refacere completa. Trama propusa a încercat sa urm ărească  trama 
existenta, dar in ace1ai timp propune l ărgirea circulaţiilor pentru obţinerea de profile 
corespunzătoare, precum si completarea zonelor lipsa in vederea f1uidiz ării circulaţiei. 

Organizarea circulaţiei in zona se fundamenteaz ă  pe caracteristicile traf1cului actual si de 
perspectiva preluând prevederile P.U.G., prevederi rezultate din studiul de circula ţie cu asigurarea 
unor accese corespunz ătoare la locuinţe si instituţiile stabilite in programul de urbanizare a zonei in 
ansamblul ei. 

In acest context se propune p ăstrarea aliniamentului construit la carosabilul din bld. Carol I ce 
leagă  zona de sud (str. Gh. Petracu) cu cea de nord (str. Lini ştii), cat si str. Regina Elisabeta si str. 
Nicolae Titulescu. 

Principalele artere ale zonei studiate si care alc ătuiesc sistemul major de circula ţii din zona 
sunt: 

• bld. Carol I - situat in zona centrala; 
• str. Regina Elisabeta - situat in sudul zonei studiate; 
• str. Nicolae Titulescu - situata in nordul zonei studiate. 
In cadrul prezentului P.U.Z. s-au analizat si problemele de str ăzi si sistematizare verticala. 
Având in vedere densitatea sc ăzuta a traf1cului preconizat, str ăzile propuse au prof1lul minim de 

2 benzi de circulaţie, in lăţime de 3.5 m pe fir (totalizând 7 m prof1l carosabil), f1ind protejate cu 
plantaţii de aliniament in l ăţime de 1 .5 m si mobilate cu trotuare de 1 .5 m, iar in cazul b-dului Carol, 
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de piste de bicicleta. In cazul b-dului Carol I, s-au propus o serie de zone de parcare cu acces public, 
iar configuraţia funcţional-spaţiala propusa permite suplimentarea acestora in caz de nevoie. 

Arterele noi vor fi asfaltate si dotate cu rigole si sistem de canalizare a apelor pluviale 
conectat la re ţeaua municipala. Se va realiza un studiu de circula ţie pentru stabilirea semnaliz ării 
corespunzătoare a zonei. Se propune de asemeni un sistem de iluminat public conectat la re ţeaua 
municipala. 

Alcătuirea profilelor transversale se face in conformitate cu OG 43/1997 si C173/1986. 
Străzile din amplasamentul studiat au o l ăţime de 7,00 m parte carosabila, cu trotuare de 1,50 m de o 
parte si de alta (conform p1anei U2). 

In funcţie de profilul si necesitatea de parcare a viitoarelor construc ţii, sa dimensionat un 
număr de parcaje necesare, conform normativ NP 27-97, pentru fiecare amplasament. 

In prezent, in zona nu exista transport in comun. In momentul când in zona vor ap ărea si alte 
unităţi de interes si se vor crea unele elemente de atrac ţie, se vor putea crea linii de transport in 
comun. Având in vedere ca zona propusa va ad ăposti un număr de noi locuinţe si diverse clădiri cu 
funcţiuni comerciale si administrative, precum si faptul ca aceasta zona va face leg ătura cu o zona 
rezidenţiala mai ampla situata in partea de nord, se poate justifica necesitatea lu ării in considerare a 
includerii traseului in cadrul traseelor de transport in comun existente in mun. Tecuci. Din cele trei 
axe de circulaţie principale ce vor traversa amplasamentul, având in vedere ca maj oritatea 
funcţiunilor principale sunt grupate de-a lungul circula ţiei centrale (b-dul Carol I) se poate deduce ca 
aceasta circulaţie ar fi cea mai potrivita pentru includerea in cadrul transportului in comun. 
Configuraţia funcţionala - cu zona de agrement ce se dezvolta de-a lungul p ărţii de vest a străzii 
permite realizarea cu uurin ţa de staţii si refugii pentru mijloacele de transport in comun. B-dul Carol 
I este si circulaţia ce face leg ătura directa cu zona reziden ţiala aflata in partea de nord, acesta fiind un 
argument in plus, alături de poziţia centrala ce ar oferi distantele cele mai eficiente de parcurs. 

In ceea ce prive şte celelalte doua circulaţii majore - cea de la est, de-a lungul caii ferate va fi 
in principal o centura pentru devierea traficului greu, ce va deservi in special zona de produc ţie si 
este mai puţin echipata pentru trafic pietonal. Se va crea o bretea de leg ătura cu b-dul Carol, in sudul 
zonei de produc ţie. Circulaţia de vest trece in principal prin zone de locuin ţe unifamiliale. 

b) Organizarea circulaţiei feroviare - dup ă  caz (construcţii şi instalaţii necesare circulaţiei 
specif1ce : devieri de linii, linii noi, depozit ări, locuri de parcare şi garare etc.). 

In vecinătatea amplasamentului, respectiv in partea de vest a acestuia, se g ăsete o linie de cale 
ferata. In trecut, unitatea militara a beneficiat de acces la aceasta, iar linia de acces se g ăseşte încă  pe 
amplasament. Se propune conservarea acesteia deocamdat ă, pentru a păstra potenţialul de acces la 
calea ferata a zonei de produc ţie, data fiind conexiunea deja existenta. Se va acorda aten ţie 
intersecţiei acestui acces cu calea rutiera propusa de deservire a zonei de produc ţie. 

Recomandări privind organizarea circulaţiei 
- amplasarea construc ţiilor fata de arterele de circula ţie trebuie sa respecte profilurile transversale 

caracteristice. 
- lucrările de străzi se vor executa dup ă  terminarea lucrărilor tebnico-edilitare fiind interzise 

desfaceri ulterioare pentru pozarea lucr ărilor subterane. 

PUz - SISTEMATIZAREZONA UM 01589 (ACTUALIZARE) - zona UM 01589 - cP 805300, mun. Tecuci.jud. Gala ţi 	Pag. 26 



sim totic 

tel. 0723 733 110, 0722 7172 79, e-mail: asimptotic@gmail.com 	www.architectus.ro  

Sos. Nicolina nr. 13, bl 938, ap 28, Iai - tel. 0723 733110, cUI 24626541, J22/3 142 

- execuţia străzilor si a lucrărilor de sistematizare verticala se va face pe baza unui program 
corelat cu programul de construc ţii si instalaţii. 

- se va avea in vedere valorificarea lucr ărilor de străzi si drumuri de acces existente care se vor 
menţine, prevăzându-se amenaj ările tebriice necesare. 

- se vor efectua dup ă  necesitate detalii de organizare a circula ţiei, transportul in comun. 

3.5 ZONIFICARE FUNCTIONALA - REGLEMENTARI, BILANT 
TERITORIAL, INDICI URBANISTICI 

Deoarece pe terenul studiat exista doua abord ări diferite ale ţesutului existent - una de conservare 
si completare, cealalt ă  de demolare a existentului si realizare de investi ţii majoritar noi, 
amplasamentul a fost împ ărţit in doua unităţi teritoriale de referin ţa, respectiv: 

M5 - Zona de instituţii si servicii cu maxim 5 nivele (hmax=16.0 m) 
1S5 - Zona de institu ţii si servicii cu maxim 5 nivele (Hmax=16 m). 

1. M5 - Zona de institu ţii si servicii cu maxim 5 nivele (hmax=16.0 m) - este reprezentata de 
jumătatea de vest a amplasamentului, cea care va con ţine un procent substanţial de clădiri propuse 
spre reabilitare. Regimul de în ălţime existent este relativ sc ăzut, ceea ce a dus la un procent de 
ocupare a terenului ceva mai ridicat. Suprafa ţa zonei este de 43050 mp. 

Existent 
Clădiri existente Supr.construita Numar de nivele Supr. desfăşurata 
Muzeu 675 2 1350 
Dormitor A1 875 3 2625 
Sali de studiu K 725 4 2900 
B1.alim. 2047 2 4094 
Dormitor B 856 2 1712  
Magazii C 547 1 547 
Saladesport 590 1 590 
Spălătorie 383 1 383 
RemizaPSl 124 1 124 
Infirmerie 234 1 234 
Clinica Tudor 182 2 370 
Total 7341 14929 
Suprafaţa UTR 43050 
POTex istent  7341/43050* 100=17.05% 

CUTex istent  14929/43050=0.34 
Circulaţii, platforme existente 8383 mp (8383/43050*  100=19.47%) 
Spatii libere (teren viran) 27346 mp (27346/43050*100=  63.52%) 

PUz - SISTEMATIZAREZONA UM 01589 (ACTUALIZARE) - zona UM 01589 - cP 805300, mun. Tecuci,jud. Gala ţi 	Pag. 27 



sim totic 

tel. 0723 733 110, 0722 7172 79, e-mail: asimptotic@gmail.com,  web: www.architectus.ro  

Sos. Nicolina nr. 13, b1 938, ap 28, Iai - tel. 0723 733110, cUI 24626541, J22/3 142 

Bilant teritorial 
Suprafaţata totala UTR: 43050 mp  Existent  Propus 
Suprafaţa construita existenta: 6500 mp. 
Suprafaţa desfă urata existenta: 1418  8 mp 
Suprafaţa construita maxima propusa =86 1 O mp Supr.(mp) % Supr. (mp) % 
Suprafaţa desfă urata max.: 64575 mp 

Suprafaţa construita 6500 15.10% 17220 40% 
Suprafaţa circulaţii - alei, trotuare, parcare 8383 19.47% 8610 20% 
Suprafaţa spatii libere - amenajate, 28167 65.43% 17220 40% 
neamenajate, plantate 

DOT 	. maxim propus 	TJ fO 

CUT maxim propus=l  .5 

INDICATORI URBANISTICI M5 
Suprafaţa unităţii teritoriale de referin ţa este de 43050 mp, si aparţine beneficiarilor 

prezentei documenta ţii, nefiind înregistrate solicit ări de retrocedare a dreptului de proprietate 
pe parcela supusa studiului. 

Valoarea procentului de ocupare maxim propusa: POT max 40 0/o. 

Valoarea coeficientului de utiltzare a terenului maxim propusa: CUT max 1.5 ADC/mp 
teren. 

REGIMUL DE INALTIME: 
- 	Inaltimea minima admisa: 3.00 m; 
- 	Inaltimea maxima admisa: 16.00 m. 
REGIM DE ALINIERE 
- 	Regimul de aliniere stradal la se stabileste la 1 5 m fata de axul b-dului Carol I si de 10 m 

din axul drumului in cazul circulatiilor secundare; 
- 	Distanta fata de limitele laterale de proprietate se stabileste la jumatate din inaltimea pana 

la cornisa, dar nu mai putin de 3.0 m; 
- 	Distanta fata de limitele posterioare de proprietate se stabileste la jumatate din inaltimea 

pana la cornisa, dar nu mai putin de 5.0 m; 
FUNCTIUNI ADMISE: 
- 	Constructii administrative; 
- 	Constructii financiar-bancare; 
- 	Constructii comerciale; 
- 	Constructii de cult; 
- 	Constructii culturale; 
- 	Constructii de invatamant; 
- 	Cladiri de sanatate; 
- 	Locuinte. 
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1S5 - zona de institutii si servicii cu maxim 5 nivele (hmax=16 m) - este reprezentata de 
zona de est a amplasamentului, unde cladirile existente sunt in stare de degradare avansata, 
respectiv se propune demolarea lor si edificarea de cladiri noi. Studiul de fata nu va afecta 
fundatia existenta. In aceasta zona se propune amplasarea spitalului. Suprafata unitatii 
teritoriale de referinta este de 55785 mp. 

Existent 
Cladiri existente Suprafata 

construita 
Numar 	de 

nivele 
Suprafata 

desfasurata 
Dormitor A4 864 3 2592 
SalaspectacolBl 716 1 716 
Sala spectacol B2 716 1 716 
MagaziiB3 1146 1 1146 
Popota 345 1 345 

Magazii B4 712  1 712  

CT - partial 298 1 298 

Remiza auto- partial 314  1 314  

Sala spectacol B6 563 1 563 

Total existent 5674 7402 

Suprafata ramasa 2574  2574 

Suprafata UTR 55785 nap 
POTexistent  5674/55785* 100=1O.17% 

CUTex istent  7402/55785=0.13 
Circulaţii, 	platforme 
existente 

8650 inp (8650/55785*100=15.51%) 

Spatii 	libere 	(teren 
viran)  

41461 mp (41461/55785*100=  74.32%) 

Cladiri 	care 	se 
demoleaza 
DormA4 864 3 2592 

Sala spectacol B1 716 1 716 

Popota 345 1 345 

Sala spectacol B6 563 1 563 

CT - partial 298 1 298 

Remiza auto- partial 314 1 314 

Total demolat 3100 4828 
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Bilant teritorial 
Suprafaţata totala UTR: 55785 mp  Existent  Propus 
Suprafaţa construita existenta: 5674 mp. 
Suprafaţa desfă urata existenta:7402 mp 
Suprafaţa construita demolata: 3 100 mp Supr.(mp) % Supr. (mp) % 
Suprafaţa desfaşurata demolata: 4828 mp 
Suprafaţa 	construita 	maxima 	propusa 
=8610 mp 
Suprafaţa desfă urata max.: 64575 mp  

Suprafaţa totala UTR 55785 1000/0 55785 l00% 
Suprafaţa construita 5674 10.17% 16735.5 30% 

8650 1 5.5 1 % 11157  20% Suprafaţa circulaţii - alei, trotuare, 

p741461
Suprafaţa spatii libere - amenajate, 

1  74.32% neamenajate, plantate 27892.5 50% - 
POTmaxim propus - 	O 

CUTmaxim  propus=13 

INDICATORI URBANISTICI 1S5 
Suprafaţa unităţii teritoriale de referin ţa este de 55785 mp, si aparţine beneficiarilor 

prezentei documentaţii, nefiind înregistrate solicit ări de retrocedare a dreptului de proprietate 
pe parcela supusa studiului. 

Valoarea procentului de ocupare maxim propusa: POTmax30%. 
Valoarea coeficientului de utilizare a terenului maxim propusa: CUTmax 1.5 ADC/mp 

teren. 
REGIMUL DE INALTIME: 
- 	Inaltimea minima admisa: 3.00 m; 
- 	Inaltimea maxima admisa: 16.00 m. 
REGIM DE ALINIERE 
- 	Regimul de aliniere stradal la se stabileste la 1 5 m fata de axul b-dului Carol I si de 10 m 

din axul drumului in cazul circulatiilor secundare; 
- 	Distanta fata de limitele laterale de proprietate se stabileste la jumatate din inaltimea pana 

la cornisa, dar nu mai putin de 3.0 m; 
- 	Distanta fata de limitele posterioare de proprietate se stabileste la jumatate din inaltimea 

pana la cornisa, dar nu mai putin de 5.0 m; 
FUNCTIUNI ADMISE: 
- 	Constructii administrative; 
- 	Constructii financiar-bancare; 
- 	Constructii comerciale; 
- 	Constructii de cult; 
- 	Constructii culturale; 
- 	Constructii de invatamant; 
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- 	Cladiri de sanatate; 
- 	Locuinte. 

In urma redistribuirii suprafetelor UTR-urilor vechi, ramane o suprafata de 1 596 1  mp ne-
alocata UTR-urilor noi. Intrucat suprapunerea limitelor de UTR vechi peste situatia din teren a 
relevat limitele acestora trecand prin cladiri existente, s-a decis re-trasarea acestora pe axul 
drumurilor proiectate, acestea din urma urmarind traseul circulatiilor vechi (largite si modernizate, 
completate unde este cazul), situatie mai clara din punct de vedere cadastral. Suprafata de 1 596 1  mp 
apartine zonei de la estul strazii Regina Elisabeta, si se recomanda studierea ei impreuna cu restul 
zonei delimitate de circulatii carosabile. 

Se vor respecta conditiile art. 4 din OMS 119/2014. 
In functie de etapele posibile de dezvoltare, de necesarul de spatiu si de oportunitatile economic, 

suprafetele construite si desfasurate ale corpurilor propuse se pot modifica, cu respectarea conditiilor 
privind retragerile minime permise de aliniamentele stabilite, a POT, CUT, de distanta intre cladiri 
prevazuta in legislatie si normative, precum si a conditiilor prevazute de normativele PSI si a 
conditiilor de insorire si iluminat natural. Amplasarea oricarei constructii noi pe sau amenajari pe 
amplasament se va face cu respectarea regulamentului prevazut in prezenta documentatie. 
Suprafetele construita si desfasurata maxime stabilite prin prezenta documentatie nu pot fi depasite 
fara realizarea unei noi documentatii de urbanism. 

3.6 DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE 
CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA 
Pentru asigurarea utilităţilor pe amplasamentul studiat se propune racordarea acestuia la re ţelele 

edilitare existente in zona. 
Alimentarea cu apa si canalizarea: Zona prezintă  rămă ite ale unei reţele de alimentare cu apa, 

precum si o serie de c ămine si canale, dar aceasta re ţea, înafara faptului ca nu este conformata din 
punct de vedere func ţional a se potrivi cu noua zonificare, este de asemeni subdimensionata si 
depă ita din punct de vedere fizic si moral. 

Conform Avizului nr. 27347/16.08.2018 emis de SC APA CANAL SA Gala ţi pentru PUZ si 
RLU PUZ Zona UM 01589 Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi, în prezent, în zona propus ă  SC APA 
CANAL SA Galaţi are în exploatare conducta de ap ă  rece OL Dn 400mm, fonta Dn lOOmm (grad 
avansat de uzură), colectorul de ape pluviale Beton Dn 400 rnm si colectorul de canalizare ape uzate 
menajere Beton Dn 500rnm, conducte pozate în trotuar pe Strada Ghe. Petracu, iar pe aleea de 
acces, conducta de ap ă  rece existentă  PEHD Dn 160mm, din care s-a realizat branamentu1 de ap ă  
rece care alimenteaz ă  Supermarketul PEHD Dn 1 lOmm şi colectorul de canalizare menajer ă  
PAFSIN Dn 500rnm, din care s-a realizat racordul de canalizare ape uzate menajere Dn 300mm, 
conducte trasate conform Planului de situa ţie, Planşa U3. Lucrările din cadrul investi ţiei propuse se 
vor corela cu lucr ările prevăzute în cadrul investi ţiei ,,Branşament apă  rece şi racord canalizare 
pentru Supermarketul Kaufland Tecuci pe teren situat în Str. Ghe. Petra şcu nr. 64-66 avizată  de SC 
APA CANAL SA Galaţi cu avizul nr. 5260/30.03.201 1 şi a investi ţiei ,,Construire re ţea gaze 
naturale pentru punctul de lucru situat in Str. Ghe. Petracu nr. 64-66 avizat ă  cu avizul nr. 
2 1 50/26.0 1 .20 1 1, a investi ţiei ,,Eliberare amplasament în vederea construirii spa ţiului comercial 
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Kauf[and Tecuci - pentru Punctul de lucru situat în Str. Ghe. Petracu nr. 64-66 avizată  cu avizul 
rir. 1 0753/20 1 1. In cadrul investi ţiei prin POIM 20 1 4-2020 ,,Proiectul Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Jude ţul Galaţi in perioada 2014-2020 sunt prev ăzute lucrări 
de infrastructura apa si apa uzata pe amplasamentul propus, dup ă  cum urmează : 

- Extindere re ţea canalizare pe str. Carol I; 
- Extindere re ţea de distribuţie apa potabila si extindere re ţea canalizare pe str. Ghe. 

Pătracu; 
- Extindere re ţea canalizare pe str. Nicolae Titulescu. 

Se va păstra aliniamentul construit la carosabilul Carol I, cat si la str. N. Titulescu. Se impune ca 
lucrările propuse in cadrul investi ţiei ,,Plan Urbanistic Zonal pentru sistematizare zona IJM 
(actualizare) sa fie corelate cu lucr ările din cadrul investi ţiei prin POIM 20 1 4-2020 ,,proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in jude ţul Galaţi in perioada 2014-2020 - 
mun. Galaţi. 

- Sistemele de alimentare cu apa si de canalizare se vor dimensiona pentru etapa finala si 
dezvoltările in zona pentru urm ătorii 25-30 de ani (perioada care reprezint ă  durata medie 
de amortizare a lucrărilor executate). 

- La întocmirea documenta ţiilor se va avea in vedere respectarea STAS-urilor si 
Normativelor in vigoare specifice obiectivelor proiectate; 

- Se vor utiliza materiale performante, ecologice, agrementate tehnic si sanitar, si 
tehnologii noi atât pentru re ţelele publice de alimentare cu apa potabila (fonta ductila, 
PEHD), cat si pentru branamente1e de apa, precum si pentru re ţelele publice de 
canalizare (PAFSIN), respectiv pentru racordurile de canalizare proiectate sau cele care 
vor fi înlocuite, conform standardelor in vigoare. 

- Se va prevedea realizarea branamente1or de apalracorduri de canalizare pentru to ţi 
abonaţii (toate numerele pota1e) si înlocuirea branamente1or de apalracorduri de 
canalizare vechi, aferente propriet ăţilor, dimensionate corespunzător unui breviar de 
calcul rezultat din inventarierea echivalen ţilor de debit, in punctele de racord la 
conductele proiectate se vor monta robinete de concesie din fonta monta ţi in casete etan şe 
cu tija, pentru ac ţionarea de la suprafa ţa. Branamente1e individuale de apa vor fi din 
PEHD PN1O, cu îmbinare prin electrofuziune si vor avea diametru minim de 32 mm. 
Branamente1e de apa si racordurile de canalizare vechi vor fi în1ocuite din punctul de 
racord la noile re ţele stradale, pana la limita de proprietate. La limita de proprietate se vor 
prevedea căniine de bran şament si cămine de racord pe racordurile de canalizare. 

- Pe bran şamentele de apa1racorduri de canalizare la limita de proprietate, acestea se vor 
amplasa in exteriorul propriet ăţilor, pe trotuar. 

- Căminele de vizita vor fi prev ăzute cu capace din fonta ductila sau materiale compozite, 
securizate cu antifurt, cu sc ări de acces incastrate in peretele c ăminului. 

- Căminele existente si proiectate pe re ţelele de apa si canalizare vor fi ridicate la cota 
sistematizata a tramei stradale, iar acolo unde se impune acestea vor fi consolidate sau 
refăcute după  caz, asigurându-se prin aceasta siguran ţa in exploatarea re ţelelor de apa si 
canalizare. 
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Obligatoriu la realizarea re ţelelor exterioare de apa si canalizare trebuie sa fie realizata si 
sistematizarea drumurilor, dimensionate conform standardelor in vigoare, in vederea 
accesului utilajelor de intervenţie cu gabarit mare, in caz de urgenta (maina de pompieri, 
salvare, vidanja, autocur ăţător etc). 
La stabilirea traseelor conductelor proiectate se vor respecta întocmai prevederile SR 
8591/1997 privind amplasarea in localit ăţi a construcţiilor fata de re ţelele edilitare 
subterane executate in s ăpătura (distante minime fata de elementele de construc ţie, in plan 
vertical si in plan orizontal) si prevederilor Normativului pentru fundarea construc ţiilor pe 
pământuri sensibile la umezire colapsibile - Indicativ NP 125/2010, STAS 4316/1998, 
Normativ GP 043/1 999 si 122/1 999 privind proiectarea si executarea unor retele de apa si 
de canalizare in terenuri macroporice si terenuri cu infiltra ţii de apa. 
După  punerea in func ţiune a conductelor noi, conductele vechi se vor scoate din func ţiune 
si dezafecta pe baza unor solu ţii tehnice adecvate astfel încât sa nu fie afectata in timp 
stabilitatea tuturor re ţelelor edilitare, a drumurilor si a construc ţiilor din vecinătatea 
acestora. 
Documentaţia va cuprinde toate datele ca recep ţia lucrărilor sa se poată  face conform 
prevederilor din HG 343/2017. 

- La predarea amplasamentului, înainte de începerea lucr ărilor, sau de cate ori situaţia din 
teren o impune, precum si la recep ţia acestora vor fi convoca ţi delegaţii Societatea Apa-
Canal SA. Galaţi, care vor fi anunţaţi in timp util, urmând a se încheia proces verbal la 
fiecare faza determinanta cu to ţi factorii de răspundere (beneficiar, primăria mun. Tecuci, 
constructor autorizat, proiectant autorizat, delega ţii Societatea Apa Canal SA si delegaţii 
tuturor de ţinătorilor de re ţele subterane existente in zona respectiva) urm ărindu-se 
respectarea documenta ţiei tehnice si a condi ţiilor din avize, eventualele modificări 
datorate situaţiilor apărute in teren urmând a fi însuite de to ţi cei menţionaţi mai sus. 

Se propune executarea unei re ţele de alimentare cu apa moderne, corect pozi ţionata si 
dimensionata. Extinderea propusa se poate racorda la re ţeaua municipala - conform soluţiei propuse 
de regia apa-canal. 

Reţeaua de alimentare cu apa proiectata se va realiza din conducta de PEID, PE100, PN 6 bar, 
montate îngropat, la o adâncime minima de 0.9 m de la generatoarea superioara in conformitate eu 
STAS 6054-77. Branşamentul se va realiza de la re ţeaua existenta printr-un c ămin de branşament 
realizat pe strada Gheorghe Petracu la conducta existenta OL DN 400. C ăminele de vane se vor 
realiza din beton. Armaturile se vor realiza din OL sau fonta. Pentru prevenirea si stingerea 
incendiilor se vor monta hidran ţi având diametrul nominal 100 mm, pe conductele de alimentare cu 
apa cu diametrul minim de 110 mrn, capabil de livrarea unui debit de 5 1/s, distanta maxima dintre 
hidranţi este de 500 m. 

Canalizarea apelor uzate: La fel ca si in cazul alimentarii cu apa, re ţeaua de canalizare din zona 
este improprie uzului. Se propune realizarea unei re ţele noi, corect configurate, conform solu ţiei 
propuse de regia apa-canal. 

Canalizare menajera: Colectoarele re ţelei de canalizare menajera se vor realiza din conducte de 
PVC-KG, SN4, cu diametrul nominal minim de 250 mm. Se vor monta c ămine de vizitare, cu DN 
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1 000 mm, la schimbarea de direc ţie, panta, sau in aliniament din maxim 60 in 60 m, echipate cu 
capae diri fonta echipat cu sistem antifurt. Se vor asigura prin proiect distantele miiiime prev ăzute in 

SR 8591-97 - Reţele edilitare subterane, precum si o adâncimea minima de 0.9 m deasupra 
generatoarei superioare pentru prevenirea înghe ţului, precum si pantele pentru atingerea vitezei 
minime de autocurăţire de 0.7 mls. Apele uzate menajere se vor scurge prin interrnediul re ţelei 
existente (beton, DN SOOmm, strada Gheorghe Petracu), c ătre staţia de epurare a municipiului 
Tecuci. 

Canalizare Dluviala: Colectoarele re ţelei de canalizare rnenajera se vor realiza din PVC-KG, SN 
4, ci DN minirn 3 1 5mm, ce va urm ări trarna stradala. Se vor monta guri de scurgere din beton, cu 
depozit si grătar din fonta. Se vor monta c ărnine de vizitare DN 1 000m in aliniarnent la maxim 60m 
si la fiecare schimbare de direc ţie sau de panta. Se vor asigura prin proiect distantele minime 
prevăzute in SR 8591-97 - Re ţele edilitare subterane, precum si o adâncimea minima de 0.9 m 
deasupra generatoarei superioare pentru prevenirea înghe ţului, precum si pantele necesare. 

Colectoarele proiectate se vor racorda la re ţeaua existenta pe Str. Gheorghe Petracu, realizate 
din beton cu DN 500mm. 

Alimentarea cu ener2ie electrica: Conform cu Avizul de Racordare ernis de Societatea de 
Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice, solu ţia de alimentare cu energie electrica se va stabili in 
baza unui studiu de soluţie solicitat de utilizator la o firrna autorizata ANRE. 

Posturile de transformare aferente zonei studiata se vor alimenta din re ţeaua de medie tensiune 
prin intermediul liniilor electrice subterane LES 6-2OkV, posibilitatea de racord a acestora fiind atât 
in zona cimitirului cat si in zona Kauf[and (Strada Gheorghe Petracu). 

De asemenea liniile electrice de joas ă  tensiune 0,4kV pentru alimentarea cl ădirilor precum şi 
reţeaua de iluminat public sunt pozate subteran, acestea fiind propuse a se realiza cu cabluri armate 
cu rniez de cupru. 

Fiecare camera cu celulele de medie tensiune si tabloul general de distribu ţie 0,4kV se af[a intr-o 
clădire separată  exclusiv destinată  acestui scop, clădire de tip anvelopa de beton. De aici pleac ă  toate 
reţelele de 0,4kV ce alimenteaz ă  clădirile şi ilurninatul stradal din incinta zonei studiate. 

Distribuţia energiei electrice la consurnatori este realizat ă  printr-un sistem radial de re ţele 
subterane la tensiunea de 0,4 W. 

Pentru fiecare cl ădire s-a prev ăzut o firidă  electrică  (FB) din care se va racorda tabloul electric 
general destinat aliment ării receptorilor obiectivului respectiv. 

Telecomunicatii: Zona beneficiază  de semnal din partea a mai multor re ţele mobile si poate 
beneficia de o extindere a telefoniei fixe si internetului de la re ţelele municipale. 

Ansamblul de clădiri propuse se vor racorda la re ţeaua de telecomunica ţii existentă  in zonă, rnai 
exact in strada Gheorghe Petra şcu. 

Reţeaua existenta se propune a se extinde si in zona studiata, realizarea acesteia fiind de tip 
îngropat (fibra optica), montata in tuburi de protec ţie iar la deviaţii si racorduri se vor monta c ămine 
de vizitare. 

Alimentarea cu c ăldura: Alimentarea cu căldura a imobilelor se va face cu centrale termice pe 
gaze naturale. Elementele constructive ale anvelopei cl ădirilor se recornanda a fi realizate din 
materiale cu o conductivitate termica cel pu ţin echivalenta cu cele indicate in normele de eficienta 
energetica actualizate. Se va avea grija ca elementele de înc ălzire utilizate sa fie agrementate, iar 
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personalul sa le utilizeze responsabil, conform indica ţiilor producătorilor, pentru o buna func ţionare 
si evitarea riscurilor de incendiu. 

Alimentarea cu zaze rnzturale - Pe strada Gheorghe Petracu, strada aflata in vecin ătatea 
amplasamentului studiat, se af1a o re ţea de gaze naturale cu diametrul Dn 350, reţea ce se propune a 
fi extinsa in zona studiata, noile re ţele realizându-se cu ţeava de otel pentru instala ţii de gaze naturale 
protej ate corespunz ător mediului de amplasare. 

Bransamentul se va racorda perpendicular pe conducta de distribu ţie, se va monta îngropat, la o 
adncime de aprox. 0,9m si se va proteja pe lungimea carosabilului în tub de protec ţie, conform 
normativelor în vigoare. Pentru fiecare cl ădire s-a prevăzut câte un post de reglare si măsurare, din 
care se va racorda instala ţia de gaze naturale interioară  destinata alimentării receptorilor obiectivului 
respectiv . Toate bran şamentele propuse se vor realiza în sistem îngropat, în canivouri. Se vor 
respecta distantele de siguran ţa impuse prin avizul cu nr. 313.138.285/05.10.2018 

Gospod ărie comunala: colectarea de şeurilor se va realiza in baza unui contract încheiat cu 
operatorul local Se va amenaja cate o platforma betonata pentru pubele in apropierea accesului 
carosabil al fiec ărei clădiri, situata la cel puţin 10 m fata de ferestrele camerelor de locuit. 

Se vor respecta conditiile art. 4 din OMS 119/2014. 
Se vor reactualiza avizele de la furnizorii de utilit ăţi - si docunientaţia in consecin ţa. 

3.7 PROTECTIA MEDIULUI 
Prezentarea proiectului: Documentaţia propune amenajarea unei zone mixte de institu ţii si 

servicii si locuinţe pe terenul apar ţinând proprietăţii private a beneficiarilor prezentei documenta ţii. 
Terenul studiat are suprafa ţa de 114796 mp. 

Zona de institu ţii si servicii si locuin ţe colective— m ărime, numar de persoane, zone de acces, 
parcaje, spatii verzi etc.: 

Accesul la teren se poate face atât din str. Gheorghe P ătracu, existenta in partea de sud a 
terenului, cat si din strada Linitii, situata in partea de nord, in plan îndep ărtat. Pe amplasament 
exista un numar de clădiri existente - din care o parte se vor demola, iar pentru restul se va încerca 
reabilitarea. Clădirile noi se vor amplasa astfel încât sa se obtin ă  distante intre cl ădiri judicioase, 
precum si o orientare benef1ca spre est,vest si sud a spatiilor de locuit. Propunerile de mobilare 
urbanistica ilustreaz ă  posibilităţi optime de mobilare urbana, moderniz ări ale cailor de acces si de 
amplasare a parcărilor. 

Se propune uri procent de 40%, respectiv 50% din suprafaţa totala a parcelelor ca spatii verzi, 
suprafeţe suficiente pentru asigurarea cerin ţelor minime ale 1nc ţiuni1or propuse. 

Pentru preluarea de şeurilor se vor amenaja platforme betonate, arnplasate judicios, in zona 
parcărilor, la o distanta de minim 10 m fata de ferestrele camerelor de locuit. 

Zona studiata este împ ărţita in doua unităţi teritoriale de referin ţa, respectiv: 
12ona M5 - zona mixta cu maximum 5 nivele supraterane - zona af1ata in vestul 

amplasamentului, conţinând o serie de clădiri existente - din care unele sunt folosite in prezent, iar 
altele sunt in stare de degradare - dintre care unele sunt propuse spre reabilitare, iar altele spre 
demolare - conform p1anei cu Situatia existenta. Zona prezint ă  potenţial de dezvoltare si pentru 
clădiri noi - propunându-se realizarea unui bloc de locuin ţe cu regimul de înălţime P+4. Suprafa ţa 
estimata a acestuia este de cca 1570 mp construi ţi, respectiv 7850 mp desfă uraţi - iără  ca aceste 
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cifre sa constituie valori defrnitive. In suprafa ţa propusa se pot estima cca 16 apartamente pe nivel, 
respectiv 80 de apartament in total - însumând cca 300-350 de persoane. 

2. Zona 1S5 - zona de institu ţii si servicii cu maxim 5 nivele supraterane este zona af[ata in estul 
amplasamentului. Si aici sunt prezente o serie de cl ădiri existente, aflate intr-o stare avansata de 
degradare - aceste cl ădiri fiind propuse majoritar spre demolare. Suprafa ţa relativ mare (cca 5 ha) va 
fi folosita pentru realizarea unui spital cu 300 de paturi. 

Relevantaplanuluipentru implementarea legisla ţiei naţionale si comunitare de mediu: 
Se apreciază  ca investiţia este ne-relevanta pentru implementarea legisla ţiei naţionale si 

comunitare de mediu. 
Caracteristicile efectelor si ale zoneiposibil aji afectate: 

Probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor : Se apreciaz ă  efectele produse 
de investiţia propusa asupra mediului ca fiind permanente pe durata de func ţionare a acesteia. 

In zona exista func ţiuni similare cu ace1ai tip de efecte asupra mediului înconjur ător. In cazul 
. 	desfiinţării funcţiunii propuse, nu vor exista efecte ireversibile poluante. 

Natura cumulativa a efectelor: Singurul efect posibil cumulativ este traficul auto generat, dar 
data fiind circulaţia redusa in prezent, acesta nu va fi semnificativ. 

Riscul pentru sănătatea umana sau pentru mediu: Funcţiunea propusa (instituţii si servicii, 
locuinţe) nu prezintă  potenţial de efecte negative asupra s ănătăţii populaţiei. S-au stabilit distantele 
de 10 m de la platforma de pubele si 5 m fata de parcare a ferestrelor locuin ţelor in cazul locuinţelor 
colective mici. 

Mărimea si spaţialitate efectelor: investiţia propusa este de dimensiuni reduse, nu impune 
masuri speciale. 

• Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare (emisii, deversări etc.): Sursele de 
poluare sunt obiective generatoare de poluan ţi lichizi, solizi sau gazoi, de origine naturala sau 
artificiala, cu inf[uente negative asupra factorilor de mediu (apa-aer-sol).Tehnologiile sau instala ţiile 
care produc in mod sistematic sau accidental substan ţe poluante in mediul înconjurător sunt 
considerate poluante. Documenta ţia de fata studiaz ă  amplasarea unei zone de locuin ţe colective si a 
functiunilor complementare acesteia - activit ătile de locuire si eventual mic comert/servicii constituit 
sursele de poluare aferente investi ţiei. In vederea minimizării efectelor negative, se vor respecta 
prevederile legii 265/2006 - privind protec ţia mediului cu completările si modificările ulterioare. 

• Prevenirea producerii riscurilor naturale.• Pentru prevenirea riscurilor naturale se vor 
respecta condi ţiile de fundare din studiul geotehnic si se va acorda o atenţie deosebita sistematizării 
verticale. In special se vor lua masuri de eliminare a apelor meteorice sau accidentale (din avarii) de 
pe amplasament. Sistematizarea verticala a terenului se va realiza astfel încât scurgerea apelor 
meteorice de pe acoperi şuri si de pe terenul amenajat sa se fac ă  către rigole - fară  sa afecteze 
proprietăţile învecinate. De asemenea platformele si circula ţiile auto si pietonale vor avea 
îmbrăcăminţ i si profiluri transversale corespunz ătoare pentru o buna utilizare si pentru o buna 
scurgere a apelor meteorice. Dat fiind traf[cul redus si caracteristicile topograf[ce ale terenului, se 
recomanda folosirea materialelor granulare pentru amenajarea circula ţiilor, prevenindu-se un grad de 
mineralizare excesiv al terenului. 
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• Epurarea si pre-epurarea apelor uzate: apele uzate vor fi de tip menajer si vor fi preluate la 
sistemul de canalizare existent in zona. Re ţelele de incinta vor fi hidroizolate corespuriz ător pentru 
prevenirea infiltraţiilor accidentale. 

• Depozitarea controlata a deeurilor: Gestionarea deeuri1or se va realiza in condi ţii de 
siguranta pentru popula ţie, conform normelor in vigoare, in urma unui contract încheiat de c ătre 
beneficiar cu autoritatea de salubritate din zona. Se interzice depozitarea necontrolata a deeuri1or. 
Deşeurile se vor depozita preferabil selectiv in pubele amplasate pe o platforma betonata cu 
posibilitate de spălare (conectata la re ţeaua de canalizare), amplasata la minim 10 m fata de ferestrele 
locuinţelor. Principalele tipuri de deeuri rezultate din activitatea propusa sunt: 

- 	Deşeuri menajere: materiale organice, sticla, plastic, hărţi, textile, metal. 
- 	Deeuri stradale: praf, hârtie, cartoane, resturi din activitatea de construc ţii. 
• Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri, plantari de zone verzi: 

Amplasamentul nu prezintă  astfel de situaţii. 
• Organizarea sistemelor de spatii verzi: la terminarea construc ţiilor, spatiile intersti ţiale se vor 

trata ca grădini de faţada. Se recomanda realizarea unui proiect specializat pentru amenajarea 
peisagistica. 

• Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate.• in zona nu se găsesc 
bunuri de patrimoniu. 

• Refacere peisagistica si reabilitare urbana: Prin regulamentul de fata sunt prevăzute spatii 
verzi. Se recomanda realizarea unui studiu de regenerare urbana pentru zona studiata, in vederea 
recuperării clădirilor existente si redării lor unei folosinţe eficiente. 

• Valorjicareapoten,tialului turistic si balnear: nu este cazul. 

• Eliminarea disfuncţionalităţilor din domeniul cailor de comunicaţie si al reţelelor edilitare 
majore: Clădirile proiectate pot fi branate la re ţelele existente in zona. Din punct de vedere al 
drumurilor de acces, documenta ţia de fata creeaz ă  premisele necesare pentru realizarea moderniz ării 
drumurilor la momentul când aceasta va deveni posibil. 

3.8 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA 

Obiectivele de utilitate publica din zona sunt c ăile de circulaţie si reţelele edilitare, situate in 
sudul amplasamentului, la strada Gheorghe P ătracu. Documentaţia de fata propune realizarea unui 
spital. 

DOMENII CATEGOTIA DE NTERES DIMENSIUNI 
National Judeţean Local Lungime Suprafaţa 

Instituţii_publice_si servicii  
-Nu sunt in zona studiata 
Gospodărire comunala 
-Nu sunt in zona studiata 
Cai de comunicaţie  
Terenul este legat de ora5 prin str. 

Gheorghe Pătracu; pe amplasamente 
exista o serie de alei af[ate in stare de  

Da 1 500 m 
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degradare, si propuse pentru 
modernizare. Calea principala carosabila 
ce traversează  arnplasamentul se 
numeşte b-dul Carol I. P1ana de 
reglementari urbanistice eviden ţiază  si 
alte circulaţii secundare.  

Infrastructura majora  
Reţele 	de 	energie 	electrica, Da 1500 m 

canalizare, alimentare cu apa, alimentare 
cu gaz - propuse.  

Salvarea, protejarea si punerea in 
valoare a parcurilor si rezerva ţiilor 
naturale, a rnonumentelor naturii 

Nu exista in zona studiata 
Sisteme de protec ţie a mediului Da 
- masuri de sistematizare verticala; 

plantaţii 	de 	arbuti; 	plantaţii 	de 
aliniament. 

Apărarea tarii, ordinea publiea si 
siguranta naţionala  

-nu este cazul. 
Suprafata studiata prin PUZ este cea de 114796 mp apartinand UAT Tecuci. 
Categoria de folosinta a terenului este majoritar curti-constructii. Terenul este in intravilanul 

municipiului Tecuci. 
În zona se mai întâlnesc următoarele tipuri de propriet ăţi: 
- la nord- propriet ăţi particulare a persoanelor fizice si juridice (locuin ţe unifamiliale), propriet ăţi 

ale UAT Tecuci; 
- la est - propriet ăţi ale UAT Tecuci, Jandarmeria; 
- la vest - cale ferata; 
- la sud - cale de acces - str. Gheorghe P ătraşcu, locuinţe colective - proprietate particulara a 

persoanelor j uridice si fizice, supermarket Kauf[and —proprietate privata. 
Nu se întâlnesc cazuri de ocupare abuziva a terenurilor apar ţinând domeniului public de către 

persoane fizice sau juridice. 
Circulaţia terenurilor: va fi necesara cedarea unei suprafe ţe de 14325 mp către domeniul public 

pentru realizarea de circula ţii auto. Suprafaţa a fost evidenţiata in planşa U4 - Regimul juridic si 
circulaţia terenurilor. Este posibil sa fie necesara relocarea unei suprafe ţe concesionate in sud-estul 
amplasamentului pentru realizarea spitalului. 

Pentru a se asigura crearea unor incinte, parcaj e, construc ţii, zone verzi si accesul spre acestea 
pot avea loc schimburi de teren, vânzări si concesionari între deţinători. 
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4 CONCLUZII - MASURI ÎN CONTINUARE 
• Înscrierea amenajării si dezvoltării urbanistice propuse a zonei in prevederile PUG: 
- In prezent zona studiata este in intravilan, si are func ţiuni similare in RLU. 
• Categorii principale de intervenţie, care sa susţină  materializarea programului de 

intervenţie. documentaţia de fata prevede posibilit ăţi de mobilare urbana, precum si modernizarea 
cailor de circulaţie din zona. Investi ţia necesara va fi realizata de beneficiarii prezentei documenta ţii, 
prin mijloace proprii. 

• Priorităti de interven,tie: In urma avizării PUZ-ului de fata, prioritatea va fi realizarea 
clădirilor propuse, împreuna cu dot ările aferente acestora. 

• Aprecieri ale elaboratorului PUz asuprapropunerilor avansate: Zona studiata a trecut prin 
încercări succesive de găsire a unor func ţiuni care sa o re-pună  in circuitul municipiului si sa o 
transforme intr-o zona func ţionala. Aceste propuneri nu s-au materializat, cl ădirile existente 
degradându-se in timp, si reprezentând un impact negativ in zona. Amplasamentul are un poten ţial 
bun pentru realizarea unei investi ţii de dimensiuni apreciabile - precum spitalul propus, potenţial 
rezultat din suprafa ţa relativ mare - si libera de construc ţii aflata in proprietatea ini ţiatorului, precum 
siposibilitatea racordării facile a utilit ăţilor si circulaţiilor la municipiu. 

Sef proiect, 
Arh. Oana Rusu 

J, 
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VOLIJMUL 11 - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUz 

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE 

1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 

Regulamentul local de urbanism (RLU) este o documenta ţie cu caracter de reglementare care 
cuprinde prevederi referitoare la modurile de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a 
construcţiilor pe întregul teritoriu al PLAN URBANISTIC ZONAL - SISTEMATIZARE ZONA 
UM 01589 (ACTUALIZARE) - in mun. Tecuci, jud. Gala ţi, zona UM 01589 - cp 805300. 

RLU însoţete PLAN URBANISTIC ZONAL - SISTEMATIZARE ZONA UM 01589 
(ACTUALIZARE) - in mun. Tecuci, jud. Galaţi, zona UM 01589 - cp 805300 si face parte 
integranta din acesta. 

RLU aferent reprezint ă  o piesa de baza in aplicarea PUz, înt ărind si detaliind reglement ările din 
acesta. Prescrip ţiile cuprinse in RLU (jermisiuni si restrângeri) sunt obligatorii pe întreg teritoriul ce 
face obiectul documenta ţiei de fata. 

La baza elaborării PUz stau: 
• Regulamentul General de Urbanism (R.G.U.) aprobat prin H.G.R. 525/27 iunie 1996 

(publicată  în Monitorul Oficial rir. 146/1996), modificat şi completat prin H.G. 490/201 1; 

• Conţinutul tehnic şi structura din Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul - 
cadru al Planului Urbanistic Zonal (Indicativ GM-010-2000, aprobat cu OMLPAT nr. 
1 76/N/1 6.07.2000); 

Reglementările tehnice date prin certificatul de urbanism nr. 146 din 27.03.2018. 

2. BAZA LEGALA A ELABORARII 

Regulamentul local de urbanism (RLU) este elaborat cu respectarea prevederilor Legii nr. 
3 50/200 1 privind amenaj area teritoriului si urbanismul - cu modific ările si completările ulterioare. 
E1 intra in vigoare după  aprobarea sa in Consiliul Local al orau1ui Hârl ău si nu poate fi modificat 
decât in condiţiile si in limitele prevederilor legale prev ăzute in Legea nr. 3 50/200 1 privind 
amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modific ările si completările ulterioare. 

RLU este elaborat in conformitate si cu urm ătoarele acte normative: 
Legea nr. 50/1 99 1, republicata cu complet ările si modificările ulterioare privind Autorizarea 

executării construcţiilor şi unele masuri pentru realizarea locuin ţelor; 
Legea rir. 18/1991 a fondului funciar, republicata; 
Legea nr 2 1 3/1 998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 
Legea 1 53/20 1 1 privind masuri de cre ştere a calităţii arhitectural-ambientale a cl ădirilor; 
Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protec ţia mediului cu modificările si 

completările ulterioare, aprobata prin Legea nr. 265/2006 cu modific ările si completările ulterioare 
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Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu modific ările si 
completările ulterioare; 

Legea 2 1 5/200 1 privind administra ţia publica locala, republicata, cu modific ările si 
completările ulterioare. 

Ordinul Ministerului S ănătăţii nr. 119/2014; 
RLU tine, de asemenea, cont de toate prevederile legale in vigoare con ţinute in alte legi, fără  

legătura directa cu domeniul urbanismului, in primul rând in Constitu ţia României si in Noul Cod 
Civil, republicat in M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011 si Legea nr. 74/201 1 pentru punerea in aplicare a 
Legii nr. 1 87/2009 privind Codul Civil. 

3. DOMENIUL DE APLICARE 

RLU cuprinde reglementari obligatorii pentru autorizarea construc ţiilor pe întregul teritoriu al 
PLAN URBANISTIC ZONAL - SISTEMATIZARE ZONA UM 01589 (ACTUALIZARE) - in 
mun. Tecuci, jud. Gala ţi, zona UM 01589 - cp 805300. 

Teritoriul PLAN URBANISTIC ZONAL - SISTEMATIZARE ZONA UM 01589 
(ACTUALIZARE) - in mun. Tecuci, jud. Galaţi, zona UM 01589 - cp 805300 este cel figurat in 
planşele U1 - Situaţia existenta - scara 1 : 1 000 (scara ridic ării topografice). 

Zonificarea func ţionala a teritoriului PUz este stabilita in p1ana U2 - Reglementari urbanistice-
zonificare. 

RLU stabi1ete reglementari specifice pentru teritoriul PLAN URBANISTIC ZONAL - 
SISTEMATIZARE ZONA UM 01589 (ACTUALIZARE) - in mun. Tecuci, jud. Gala ţi, zona 
UM 01589 - cp 805300 in cazul de fata alcătuit dintr-o singura unitate func ţionala. 

Terenul cuprins in teritoriul PLAN URBANISTIC ZONAL - SISTEMATIZARE ZONA UM 
01589 (ACTUALIZARE) - in mun. Tecuci, jud. Galaţi, zona UM 01589 - cp 805300 este in 
proprietatea privata beneficiarilor prezentei documenta ţii, si este învecinat cu alte propriet ăţi 
particulare. 

CAPITOLUL 11 - REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A 
TERENURILOR 

4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI ŞI 
PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL şI CONSTRUIT 

Geomorfologic, terenul se afla pe o suprafa ţa de teren relativ plat, aflat la cota +48 fata de nivelul 
marii. 

Terenuri arico1e in extravilan: PUZ propus nu intervine asupra limitelor intravilanului existent, 
terenul fiind deja in intravilanul municipiului Tecuci. 

Terenuri arico1e in intravilan: Terenul studiat are in prezent categoria cur ţi-construc ţii conform 
extraselor de CF. PUZ propune intrarea in intravilan a suprafe ţei de 98335 mp in proprietatea 
beneficiarului prezentei documentaţii. 
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Suprafeţe împădurite: Suprafaţa studiata prin PUz nu cuprinde suprafe ţe împădurite, si nu se 
învecinează  cu astfel de suprafe ţe. 

Resursele subsolului: terenul studiat nu con ţine resurse identificate ale subsolului. 
Resursele de apa si platformele meteorologice: La aprovizionarea cu apa potabila se va tine 

seama de Normele de igiena si recomand ările privind mediul de via ţa aI populaţiei, aprobate cu 
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.119/2014; de Normele speciale privind caracterul si m ărimea 
zonelor de protec ţie sanitara si hidrogeologica conf. Legii apelor 1 07/1 996 precum si a HG 
nr.930/2005 completate si modificate ulterior. Apa potabila se va ob ţine de la reţeaua publica a 
municipiului Tecuci, situata Ia strada Gheorghe P ătracu. 

Pe teritoriul PUz studiat nu exista platforme meteorologice. 
Zone cu valoare peisaistica si zone naturale proteiate: PUZ propus nu cuprinde astfel de zone. 
Zone construite protejate: PUZ propus nu cuprinde astfel de zone. 
Organizarea activit ăţii de salubritate: Se va face prin adoptarea unor solu ţii moderne, ecologice, 

care sa protejeze mediul natural si antropic. Pozi ţionarea si dimensionarea punctelor de colectare a 
deeuri1or se va face pe baza normelor in vigoare si in func ţie de tipul de şeurilor pentru realizarea 
unei colectări selective a acestora. Depozitarea întârnpl ătoare a deeuri1or este interzisa si va fi 
sancţionata conform legislaţiei in vigoare. 

5. REGULI cU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA 
INTERESULUI PUBLIC 

Expunerea la riscuri naturale: In sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se în ţelege: 
alunecări de teren, nisipuri mişcătoare, terenuri ml ăştinoase, scurgeri de toren ţi, eroziuni, ava1ane de 

zăpada, dislocări de stânci, zone inundabile si altele asemenea, delimitate pe baza studiilor de 
specialitate si aprobate prin hot ărâri ale CJ Galaţi si/sau Consiliul local al municipiului Tecuci. 
Autorizarea executării construcţiilor sau a amenaj ărilor in zonele expuse la riscuri naturale, cu 
excepţia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa. 

Pe amplasamentul prezentului PUZ nu sunt zone expuse la riscuri naturale. 
Constructii cu func ţiuni generatoare de riscuri tehnologice: Autorizarea execut ării construcţiilor 

care, prin natura si destina ţia lor, pot genera riscuri tehnologice, este interzisa. 
Asigurarea echipării edilitare: Autorizarea execut ării construc ţiilor poate fi condiţionata de 

stabilirea, in prealabil, princontract, a obliga ţiei efectuării, in totalitate, a lucrărilor de echipare 
edilitara a zonei de locuinţe.Autorizarea execut ării construcţiilor care, prin dimensiunile si destina ţia 
lor, presupun_cheltuieli de echipare edilitara ce dep ă esc posibilităţile financiare si tehnice ale 
administraţiei publice locale, culte, biserici si comunit ăţi religioase, funda ţii si asociaţii non profit, 
este interzisa. 

Asigurarea compatibilit ăţii funcţiunilor: Autorizarea execut ării construcţiilor se face cu condi ţia 
asigurării compatibilităţii dintre destina ţia construc ţiei si funcţiunea dominanta a zonei stabilita prin 
prezentul PUZ. Condi ţiile de amplasare a construc ţiilor funcţie de destinaţia acestora in cadrul 
localităţii trebuie sa respecte prevederile din Anexa 1 la HGR 525/1 996 - Construc ţii de locuinţe si 
funcţiuni de instituţii si servicii. 
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Procentul de ocupare a terenului: Autorizarea execut ării construcţiilor se face cu condi ţia ca 
procentul de ocupare a terenului sa nu dep ă ească  limita superioara stabilita conform prezentului 
PUz. 

Lucrări de utilitate publica: Autorizarea execut ării altor construcţii pe terenul care a fost rezervat 
in PUZ pentru realizarea de lucrări de utilitate publica, este interzisa._Autorizarea execut ării 
lucrărilor de utilitate publica se face pe baza documenta ţiei de urbanism, aprobate conform legii. 

6. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 

Pentru construcţii: retragerea fata de limitele laterale, respectiv posterioare ale propriet ăţii va fi 
dejumătate din înălţimea pana la corni şa, dar nu mai puţin de 3.0 m. 

Distantele între cl ădirile de pe aceeai parcela trebuie sa fie suficiente pentru a permite 
întreţinerea acestora, accesul pompierilor, accesul mij loacelor de salvare, astfel încât sa nu rezulte 
nici un inconvenient legat de iluminarea naturala, însorire, salubritate, securitate în caz de seism. 
Distanta intre clădiri situate pe aceeai parcela va fi de jum ătate din înălţimea celei mai înalte, dar nu 
mai puţin de 3,00 m. In cazul in care înc ăperi principale sunt orientate c ătre spaţiul dintre cele doua 
clădiri, distanta minima va fi de 6.00 m. 

Orientarea fata de punctele cardinale: Autorizarea execut ării construc ţiilor se face cu respectarea 
condiţiilor si a recomandărilor de orientare fata de punctele cardinale, cuprinse in Anexa 3 la HGR 
525/1996. 

Amplasarea fata de drumurile publice: In zona drumului public se pot autoriza, cu avizul 
conform al organelor de specialitate ale administra ţiei publice: 

a) construcţii si instalaţii aferente drumurilor publice, de servire, de între ţinere si de exploatare; 
b) parcaj e, staţii de calatori, 
c) conducte de alimentare cu apa, canalizare, sisteme de transport gaze, alte re ţele si utilităţi. 
In sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se în ţelege ampriza, fâii1e de 

siguranta si fâsiile de protectie. 
Autorizarea construc ţiilor complementare si compatibile necesare func ţiunii determinante de 

locuinţe, este permisa cu respectarea zonelor de protec ţie a drumurilor delimitate conform legii. 
Amplasarea fata de cai naviabi1e existente si cursuri de apa poten ţial navigabile: Pe 

amplasamentul prezentului PUz nu este cazul. 
Amplasarea fata de cai ferate din administrarea CN - CFR: Amplasamentul studiat se 

învecinează  cu cai ferate, fară  a le cuprinde. 
Se stabi1ete zona de protec ţie ca caii ferate in lăţime de 100 m de o parte si de alta a caii ferate. 

Zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte şi 
de alta a axei c ăii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa c ăii ferate, 
precum şi terenurile destinate sau care servesc, sub orice form ă, la asigurarea fi.inc ţionării acesteia. 
Pentru zonele de protec ţie a infrastructurii feroviare publice noi, administratorul infrastructurii 
feroviare va notifica eventualii proprietari de terenuri afectate. 

Se stabileşte zona de siguranta a caii ferate, in l ăţime de 20 m de o parte si de alta a axului caii 
ferate. Zona de siguran ţă  a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâ şiile de teren, în limită  de 20 
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m fiecare, situate de o parte şi de alta a axei c ăii ferate, necesare pentru amplasarea instala ţiilor de 
semnalizare şi de siguranţă  a circulaţiei şi a celorlalte instala ţii de conducere operativ ă  a circulaţiei 
trenurilor, precum şi a instalaţiilor şi lucrărilor de protec ţie a mediului. În zona de siguranţă  a 
infrastructurii feroviare este interzis ă  executarea oric ăror construc ţii sau instalaţii neferoviare 
supraterane, cu excep ţia proiectelor de infrastructuri publice şi a celor pentru care s-a emis aviz 
favorabil de către Ministerul Transporturilor şi care nu pun în pericol siguranţa circulaţiei. În zona de 
siguranţă  a infrastructurii feroviare publice este interzis ă  închirierea terenurilor, proprietate public ă  a 
statului, în vederea execut ării unor construcţii sau instalaţii neferoviare supraterane. Prin excep ţie, în 
zona de siguranţă, cu avizul companiei naţionale care administrează  infrastructura feroviar ă, se pot 
închiria astfel de terenuri în vederea amplas ării de construcţii provizorii în condi ţiile prevăzute la art. 
1 jtj  alin. (3). 

Amplasarea fata de aeroporturi: Pe amplasamentul prezentului PUz nu este cazul. 
Amplasarea fata de fâia de protec ţie a frontierei de stat: Pe amplasamentul prezentului PUz nu 

este cazul. 
Amplasarea fata de aliniament: Cl ădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului, sau retrase fata 

de acesta, func ţie de situaţii specifice. Retragerea construc ţiilor fata de aliniament este permisa 
numai daca se respecta coerenta si caracterul fronturilor stradale. 

Autorizaţia de construire se emite numai daca înălţimea clădirii nu depă ete distanta măsurata, 
pe orizontala, din orice punct al cl ădirii fata de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus. 

Autorizarea construc ţiilor cu avizul conform al organelor de specialitate ale administra ţiei 
publice in zona drumului public: In sensul prezentului regulament, prin aliniament se în ţelege limita 
dintre domeniul privat si domeniul public. 

Amplasarea in interiorul parcelei 
Autorizarea execut ării construcţiilor este permisa numai daca se respecta: 
a) distantele minime obligatorii stabilite in prezenta documenta ţie; 
b) distantele minime necesare interven ţiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unit ăţii 

teritoriale de pompieri. 

7. REGULI cU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 

Documentaţia de fata studiaz ă  amenajarea unei zone mixte - cuprinzând institu ţii si servicii si 
locuinţe colective, fiind necesare o serie de accese carosabile cu l ăţimea de 7 m completate de accese 
pietonale cu lăţimea de 1 .5 m si plantaţii de aliniament cu l ăţimea de 1 .5 m - propuse spre realizare 
prin modernizarea cailor de acces existente (si extinderea acestora acolo unde este cazul). 

Accese carosabile: Autorizarea execut ării construcţiilor este permisa numai daca exista 
posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destina ţiei construc ţiei. 
Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permit ă  intervenţia mij loacelor de stingere a 
incendiilor. Parcelele studiate au acces la strada Gheorghe P ătracu in partea de sud a 
amplasamentului si la strada Lini ştii in partea de nord a acestuia. 

Accese pietonale: Spatiile aferente accesului pietonal se vor stabili prin PUz. Accesele la 
drumurile publice se vor realiza pe baza unor proiecte realizate in conformitate cu avizul eliberat de 
administratorul acestora. 
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Autorizarea execut ării construcţiilor si amenajărilor de orice fel este permisa numai daca se 
asigura accesele pietonale, potrivit importantei si destina ţiei construcţiei. 

In sensul prezentului regulament, prin accese pietonale se în ţelege căile de acces pentru pietoni, 
din drumul public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pie ţe pietonale, precum si orice cale de acces 
public pe terenurile proprietate publica sau, dup ă  caz, pe proprietate privata grevate de servitutea de 
trecere publica, potrivit legii. 

Accesele pietonale vor f1 conformate astfel încât sa permit ă  circulaţia persoanelor cu handicap 
locomotor si care folosesc mij loace specifice de deplasare. 

Prin PUZ s-au stabilit loca ţii concrete aferente pentru trama stradala de interes local - cu leg ătura 
in strada Gheorghe Pătracu, respectiv Lini ştii. 

Parcări: S-au prevăzut in cadrul documentaţiei de fata parcări dimensionate astfel: conform RLU 
Tecuci. Aleile de acces la parcare si dimensiunile locurilor vor fi conform NP-064. 

8. REGULI cU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARA 
1. Este obligatorie racordarea construc ţiei propuse la toate utilit ăţile disponibile în zonă: acestea 

sunt prezente la strada Gheorghe P ătracu: alimentare cu energie electrica, apa potabila, canalizare, 
gaze naturale si telefonie. 

2. Se va asigura în mod special captarea şi evacuarea rapidă  a apelor meteorice de pe trotuare, 
platforme auto si acoperiu1 cl ădirilor la rigole. 

3. Se interzice montarea suprateran ă  pe domeniul public a echipamentelor tehnice care fac parte 
din sistemele de alimentare cu ap ă, energie electrică, termoficare, telecomunicaţii. Montarea acestor 
echipamente tehnice se execut ă  în varianta de amplasare subteran ă, sau după  caz, în incinte sau ni şe 
ale construc ţiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor. În mod excep ţional, este admisă  amplasarea 
supraterană  a echipamentelor tehnice aferente re ţelei de distribuţie a energiei electrice, fără  afectarea 
circulaţiei publice, cu respectarea reglement ărilor tehnice aplicabile şi a condiţiilor tehnice 
standardizate în vigoare, atunci când amplasarea subteran ă  a acestora este imposibilă  sau nefezabilă  
din punct de vedere tehnico-economic, conform prevederilor art. 45 din Legea nr. 123/2012. 

4. Se interzice amplasarea re ţelelor de telecomunicaţii pe stâlpi de iluminat şi de distribuţie a 
curentului electric, pe planta ţii de aliniament, pe elemente de fa ţadă  ale imobilelor. 

5. Autorizarea execut ării construcţiilor sau a amenaj ărilor pe terenurile situate în zonele de 
siguranţă  ale altor funcţiuni, precum şi a celor situate în zone de servitute pentru protec ţia sistemelor 
de alimentare cu energie electric ă, cu gaze naturale, cu apă, a conductelor de canalizare, a c ăilor de 
comunicaţie şi a altor lucrări de infrastructur ă  se realizează  în condiţiile respectării legislaţiei în 
vigoare (zone de protec ţie, distanţe de siguranţă  etc. - Anexa nr. 5 .2. a R.L.U.). 

6. Lucrările de îmbunătăţire, extindere sau m ărire de capacitate a re ţelelor edilitate se vor realiza 
de către investitor sau beneficiar, par ţial sau în întregime, dup ă  caz, în condiţiile contractelor 
încheiate cu consiliile locale. Proprietatea asupra re ţelelor tehnico - edilitare aflate în serviciul public 
este proprietate publica a orau1ui, daca legea nu dispune altfel. 

7. Se vor respecta conditiile art. 4 din OMS 119/2014. 
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9. REGULI cU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU 
CONSTRUCTII 

Parcelarea: Documentaţia de fata nu necesita opera ţiuni de divizare/parcelare, acestea fiind deja 
eonstituite, dar necesita ajust ări ale suprafe ţelor pentru a se crea circula ţii auto corecte -. suprafe ţele 
aferente fiecărui proprietar fiind eviden ţiate in planşa U4 - Situatia juridica si circula ţia terenurilor. 

Înălţimea clădirilor: Înălţimea maxima la cornia a cl ădirilor nu va depă i 16 m si respectiv 5 
nivele supraterane. Se admit nivele par ţiale (supante, mezanine) cu condi ţia încadrării in înălţimea la 
cornia reglementata. 

Aspectul exterior al cl ădirilor: Autorizarea execut ării construc ţiilor este permisa numai daca 
aspectul lor exterior nu contravine func ţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1 996, Art. 32). 

Autorizarea execut ării construcţiilor care, prin conformare, volnmetrie si aspect exterior, intra in 
contradicţie cu aspectul general al zonei si depreciaz ă  valorile general acceptate ale urbanismului si 

.- 	arhitecturii, este interzisa. (HG 525/1996, Art.32). 
Clădiri: Arhitectura clădirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului. 
Se interzice realizarea de pasti şe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice, precum si folosirea 

de culori stridente, nenaturale. 

10.REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI SI ÎMPREJMUIRI 
Spatiile verzi si plantate: 
Spaţiul intersti ţial dintre clădiri va fi strueturat ca spa ţiu verde. 
Pe ansamblul zonei mixte, spa ţiul verde cu vegeta ţia aferenta (joasa, medie si înalta) va ocupa 

minimum 40%. din suprafaţa UTR. In zona de instituţii si servicii, procentul va fi de 50%. 
Eliminarea arborilor maturi din teritoriul ce urmeaz ă  a fi urbanizat este interzisa, cu excep ţia 

situaţiilor in care acetia reprezint ă  un pericol iminent pentru siguranta persoanelor sau a bunurilor 
sau împiedica realizarea circulaţiilor. Studiul de fata a încercat p ăstrarea pe pozi ţie a maj orităţii 
arborilor. Pentru cei care nu exista alta solu ţie, se va încerca mutarea. 

Imprejmuirile: 
1. Se vor respecta urm ătoarele reguli: 
• Gardurile la strada vor avea în ălţimea de 1.8 m din care un soclu opac de 0.30 m si o parte 

transparenta de 1.50 m dublata sau nu de gard viu. 

• Gardurile dintre propriet ăţi pot fi realizate pe o înălţime de 1 .8-2. 1 m din materiale 
corespunzătoare sau elemente de vegeta ţie, funcţie de opţiunile proprietarilor. 

2. Împrejmuirile vor fi tratate în func ţie de specificul zonei, atât în ceea ce prive şte 
împrejmuirea către domeniul public, cât şi împrejmuirea către vecini. De asemenea, ele trebuie s ă  
răspundă  exigenţelor Noului Cod Civil referitoare la prezum ţia de coproprietate asupra 
despărţiturilor comune. 

CAPITOLUL 111 - ZONIFICARE FUNCTIONALA 

1. Teritoriul studiat ce face obiectul PUZ-ului are o suprafa ţa de 114796  mp si aparţine 
intravilanului municipiului Tecuei. 
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2. Datorita caracterului diferit al p ărţii estice si vestice a amplasamentului, se vor reglementa 
doua unităţi teritoriale de referin ţa. Reglementările zonelor se pot studia si Îfl planşa aferenta 
Regulamentului Urbanistic. Pe baza acestui regulament se vor elibera autoriza ţii de construire. 

3. In p1ana U2 - Reglementari urbanistice sunt specificate zonele func ţionale defrnite prin 
prezentul PUz, ca: 

M5 —zona mixta cu regimul cu în ălţime maxim 5 nivele supraterane (hmax=16 m) - zona 
situata in vestul amplasamentului. 

1s5 - zona de institu ţii si servicii cu înălţime maxima de 5 nivele supraterane (hmax=16 m) 
—zona situata in estul amplasamentului. 

CAPITOLUL IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR 
FUNCTIONALE 

SECTIUNEA I - GENERALITATI 
M5 —zona mixta cu reimu1 cu în ăltime maxim 5 nivele supraterane (hmax=16 m LA 

CORNISA) - zona situata in vestul amplasamentului. 
SECTIUNEA 11 - UTILIZARE FUNCTIONALA 
Art. 2 - Utilizări admise 
- 	Constructii administrative; 
- 	Constructii financiar-bancare; 
- 	Constructii comerciale; 
- 	Constructii de cult; 
- 	Constructii culturale; 
- 	Constructii de invatamant; 
- 	Cladiri de sanatate; 
- 	Locuinte. 
ART 3 - Utilizări permise cu condiţii 
. Nu sunt. 
ART 4 - Interdicţii de utilizare 
4.1 Se interzice amplasarea altor func ţiuni înafara celor precizate la art. 2 si 3. 

SECTIUNEA IV: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE 
A TERENULUI 

Art. 17 - PROCENT MAXIM ADMISIBIL DE UTILIZARE A TERENULUI (POT) 
Procentul de Ocupare a Terenului va fi maxim 40%. 
Art. 18 - COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) 
Coeficientul de Utilizare a Terenului va fi maxim 1.50. 

SECTIUNEA I - GENERALITATI 
155 - zona de instituţii si servicii cu înălţime maxima de 5 nivele supraterane (hmax=16 m) 

—zona situata in estul amplasamentului. 
SECTIUNEA 11 - UTILIZARE FUNCTIONALA 
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Art. 2 - Utilizări admise 
- 	Constructii administrative; 
- 	Constructii financiar-bancare; 
- 	Constructii comerciale; 
- 	Constructii de cult; 
- 	Constructii culturale; 
- 	Constructii de invatamant; 
- 	Cladiri de sanatate; 
- 	Locuinte. 
ART 3 - Utilizări permise cu condiţii 
• Nusunt. 
ART 4 - Interdicţii de utilizare 
4.1 Se interzice amplasarea altor func ţiuni înafara celor precizate la art. 2 si 3. 

SECTIUNEA IV: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE 
A TERENULUI 

Art. 17 - PROCENT MAXIM ADMISIBIL DB UTILIZARE A TERENULUI (POT) 
Procentul de Ocupare a Terenului va fi maxim 30%. 
Art. 18 - COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TBRENULUI (CUT) 
Coeficientul de Utilizare a Terenului va fi maxim 1.50. 

Pentru parcelele a c ăror capacitate de ocupare şi utilizare a terenului a fost epuizat ă  (prin 
utilizarea la maxim a POT şi/sau CUT) restul terenului rămâne neconstruibil chiar şi în situaţia 
înstrăinării acestuia sau a divizării parcelelor. 

Întocmit, 
Arh. Rusu Oana 
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REGIMUL DE I1tALTIUE: 
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RETELE 
- GEIGER/AER1SIRE GAZ 	 RETEA TERUOFICARE 
- CAMIN APA-CANAL 	 . STALP DIN LEUN 
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RETELE EDILITARE 

Retea canalieare pluuiala, PVC.KG 

Retea de canalizare menajera, PVC.KG 

Reteade al,mentare cu apa, PEI-1O 

____________ • 	Retea electrica subterana, CYABV 

. 	Retea gne nalurale existenta, OL 

• 	Retea gaee naturale propusa, OL 

Retea de telecomunicali, 
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CIRCULATIE PIETONALA 
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nIIIIIIIIIIII, -  LIMITA ZONA DE STUOIU 

LIMIŢA CADASTRALE 

- LIUITA UTR PROPUS 
-- 	• LIMITA IMPREJUUIRE PRUPUSU 

- TEREN PROPRIETATE PUBLICA A UANICIPISLUI TECUCI 
• TEREN PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI TECUCI 
- TOREN PROPRIEŢATE PRIVATV A PERSOANELOR FIZICE 51 JURIDICE 

- TEREN NECESAR A TRECE IN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI PENTRU 
REALIZAREA DE CIRCULATII 54325 MP 
- TEREN CONCEDIONATIINCHIRIAT 

— 	-ZONACONSTRUIBILA 
-ZONA IN LrTIGIU 

DOMENII CATEGOTIV DE INTERES DIMENSIUNI 

Natronal Jadetean Lonal Lurrgrme Saprafata 

lflstrtuUu putarce sr SeceCa - 
- Nu Sunt urr zona studrala 

Gospodan 	reccenunala 

Nu sunl rn zona studuaG 

Can de cemunrcatre 

Trrenol estn legat dr orar pnn Str Glreorghe 
Patrascu pe amrlacamentr exrsta o sene de aler 
a5ate rn Stare )e degradare sr propuse pentru 
mademrzare Calea pnnopala Carosab,Ia ce 
lraverseaza amplasamentul se numesle S-dul Carla 
PlanSa de reglementan urbaflrSSca evrdentraca sr alte 
crrculatr Secundare 

Oa 1500 m 

lnfrasttscttxrxx rrxalrea 

Retele de energre electnca canalrzare alrmentare cu 
apa, alrrnenlare crr gaz 	propuse 

Da 1500 m 

Salvarea, protelarea sl punerea rn valcare a parceHlce 
sr rezervatrrlor naturale. a monumenlelre natuflr 

Nu exrsla rn zona studrata 

Srsteere rge peotecbe a rnedrului Oa - masurr, Ue srstematrzare verrrcalan Oantanr de arbustr 
plantatrr )e alrndmenl 

publrca sr slguranla nalxonala 
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