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NICPIUL. TECUC
- CONSILIUL LOCAL

PROIECT J)E HOTĂRÂ:
Privind: A.ctuaitizaiie PUZaprobat cu .HCL •nr. 25412014- PUZ f&ta U.M. 01589 - sirada

Gheoz-ghe Petrasc.u, municpui ecuci

iniţiator: Cătălin •Gonstantin Hurdubae - Prirnarui municipiul.ui Tecuci, jude ţul Galaţi;
Nurnăr de înregistrare şi data depunerii proiect.uiu.i: .nr.___________________
consiliul local ai municipiului Tecuci, judeţul Galaţî întrunit în şedinjâ î.n data de
Avnd în vede•re:

.

- expunerea de moiive a ini ţiatoruiui înregistrată sub r..___________________
- raportui de secîa1itate întocmit de Dir.ec ţia Arhiteet Sef şi privat,înregistrat sub nr.________
.

-raportui de avizae atooît de cinisiiie de .s

ialîtate ru. 1,2,3,4,5;

•

.

- prevederile ajt.416 :aiin. (i) aie Legiî n 520i prid araenajarea teritoriului • şi
ufbanismul,cum
,ûdifiîcàrde şi oanpietăriie uiterioare;
- avizul de opo t iae nr. 546/2{)i8 ai Arhitectuiuî ef:ai rannicipinFuî Tecuci;
- raportul inforinării şi consultării pubiicului .nr.

privind furdaraentarea

deciziei consilîalui iocal ide adoptare sau •neadoptare ai Pianuiui Urbanistic Zonai
•,,Reactualizare PUZ fsta UM.Oi589 - strada Gieorghe PeLra şcu, rnunicipi.u1 Tecuci;
- având în vedere parcuigerea prooedurii piiev ăzute iaart. 7 alin. (I3)din Legea nr. .52/2033
privind transpa. era decizionaiă în adminitraţia pubiică;
- Hotărârea Con•siliniui Lcai nr..254/08.12.2014;
- prevederiie art.36 uiin.2 1i. c, art.36 aiin.5 ii•t. c din Legea nr21512:01 privind adrain.istra ţia
pubiîcă locală, republîcată, cu mod•ieări1e ş•i :compietări]Le ulterio:are;
În b.aza prev.edeiior Legil nr. 50/1991 privin.autorizarea •execut ării lucrăriior de
construcţii, repub1ieată, ou modiî.că• ite ;Ş compietările uiterioare;
În b.aza prevedozior art. 47,, 50 şi art. 56 .alin (1) din Legea rir. 350/2001 privind
amenajarea teriiorîahi şi urbanîsrnu1, cu modiicăriie şi corapletăriiLe uiterîoare;
În temeiui ait.45 uiîu.3 şi ale art.115 clin Le,gea r215/20)l privind aciministra ţîa publioă
iooală, repuiblîcată, cu .dieăriie :şi oomple ăriie uitericare,
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Art.1. Se aprob ă reactualizarea Planului Urbanistic Zoni1 fosta U.M. 01589 - strada
Glieorglie Petracii, muiiicipiiil Tecuci

conform proiect nr. 05/20 1 8, elaborat ă de SC

ASIMPTOTIC SRL Iaşi.
Art.2 Valabiiitatea docunienta ţiei de urbanism se stabi1ete de 10 ani de la data aprob ării.

Art.3 Prezenta hot ărâre va fi adus ă la îndeplinire prin grija Primarului municipiului
Tecuci.
Art.4 Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă celor interesaţi prin grija secretarului
municipiului Tecuci.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SECRETAR
jr. Valerica Fotache
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ÂXlA
JEŢUL GALA Ţ
MUNCIPIUL TECUC1
PRIMAR
Nr.

din

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind: Actualizare PUZ ar.robat cu HCL nr. 25412014- PUz fosta U.M. 01589 - strada
Gheorhe Petrascu, municipiui Te•cuci

Documentatia de actuaiizare a Planului urbanistic zonal studiaza trei UTR-uri din PUZ-ul
iniţial aprobat - respectiv:
- UTR u.m. i - institutii sî servicii;
- UTR u.m. 2 - iocuire colectiva;
- UTR u.m. 3 - de asemeni initutii si servicii.
Aceste trei UTR- uri s-au comasat in doua, ambele cu caracteristica functionala - institutii si
servicii, reglementate astfel:
.
1. UTR 1S5 - i - Ciadiri pentru institutii si servicii cu iaxim P+4 (5 nivele supraterane)
Acest UTR se va gasi aproimativ pe terenul fostelor UTR u.rn. 2 si 3 - respectiv va inlocui
zona de locuinte coiective. Functiunea intentionata pentru zona aceasta este cea de spitai, dar orice
functiune de tip rnsitatri si ser\vin va putea fI studiata pe amplasament in viitor. Propunerea de
mobilare urbanistica provine dm
7tro docunentatie elaborata in prezent, dar poate fi modificata
functie de necesitata, in oie reguiarnentului prezent.
In cadrul documentatiei de fata, zona 155 - 1 este intentionata pentru realizarea unui spital
clinic. Cu capacitatea de cca 300 de paturi. Blocul operator va contine 6 Sali de operatie. Spitalul
va fi impartit in urmtoareie sectii: Medicina interna - 74 de paturi, din care
- conpartîmentui neuroiogie va avea 10 paturi,
- compartimentui caidiologie va avea 9 paturi,
- compartinientul daet va avea 10 paturi,
- sectia chirurgie generaia va avea 30 de paturi,
- sectia ortopedlie si traumatoiogie 25 de paturi,
- compartiment recvuperare - 1 5 paturi,
- sectia pediatrie - 45 de p:aturi,
- compartinîent boii infectioase - 15 paturi,
- compaiimeiît oftadnîoogie - 6 paturi,
- sectia ohstetrica-g ecokgîe - 35 de paturi
- compartirnent neonatoiogie - 24 de paturi - din care compartirnent prematuri - 4
paturi;
- cornpartirnent ORL - 6 paturi,
- Compartirncnt derrnato-venero logie- -6 paturi,
- Sectia ATIt - 15 paturi,
- Compartirneut gtro@iitero1ogie - 5 paturi.
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va avea aguraic cuu aceese separale e
nin 70 u
ine carcsaiii - uuui eutru
pacienli si vziialori. ce]aiat pentru persona1 si scr\:cuJI
u1anta. arcarie vor
Organizate
separat.
Zona spita1uui va fi orgariizaia un 3 categorii funciionale:
- Zona cladirii propriu zise;
- Zona circulatii
- Zona verde de l O- 1 5 mp!pacient.
Intrucat pe terenul studiat se gaseste o fundatie rezultata dintr-un proiect mai vechi cu situatie
juridica nerezolvata, cladirea se va amplasa astfel incat aceasta sa nu fie afectata. Zona fundatiei
(intentionata pentru camii) va fi protejata si folosita ca spatiu verde suplimentar.
In functie de etapeie posbiie de dezvoltare, de necesarui •de spatiu si de oportunitatile
economic, suprafetele •construite •si desfasurate ale corpuriior propuse se pot modifica, cu
respectarea conditiilor privind retrageri1e minime permise de aiiniamentele stabilite, a POT, CUT,
de distanta intre ciadiri prevazuta in legislatie si normative, precum si a con iii1or prevazute de
normativele PSI si a conditiiior de insorire si iluminat naturai. Arnplasarea oricarei constructii noi
pe sau amenajari pe ampiasament se va face cu respectarea regulamentului prevazut in prezenta
documentatie.

2. UTR 1S5 - 2 - CI.diri p;entru institutii si servicii cu niaxim P+4 (5iive1e supraterane)
Aceasta suprafata este cea situata la vestul amplasamentului stucliat, continand o serie de cladiri
existente ale fostei unitati miiitare, rnajoritatea •in stare rnedie, posibil a fi reparate si folosite.
Terenul are in continuare potential pentru suprafete coristruite suplimentare. Intrucat regimui de
inaltime al cladirilor existente este mic (P,P+i) se permite un POT rnai ridicat decat in prirna zona.
Prin PUz se propine:
- Schimbarea functiun«û zoi din iccirite colective in instituiti s•i servicii;
- Reglementarea jndiei.a ,a mobiiarii volurnetrice si furctionaie, cailor de acces, spatiilor
verzi, dotarilor necesae, spatiïior de parcare si circuiatiiior
Având în vedere aceste considerente, supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hot ărre.

PRIMAR,

Cătă iri Constantin Hurdubae
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RAPORT DE SPECIALITATE
Privind: Actualizare PUz aprobat eu HCL nr. 25412014- PUz fosta U.M. 01589 strada GJzeorglze Petrascu, municipiul Tecuei

Zonificare functionala - reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici
Documentatia de fata studiaza trei UTR-uri din documentatia precedenta - respectiv UTR u.m.
1 - institutii si servi1L UTR u m 2 - locuire colectiva si UTR u m. 3 - de asemeni institutii si
servicii. Aceste trei UTR-uri s-au comasat in doua, arnbele cu caracteristica functionala - institutji
si servicii, reglementate astfel:
l. UTR 1S5 - l - Cladiri pentru institutii si servicii cu niaxim P+4 (5 nivele supraterane)
INDICATORI URBANISTICI:
Valoarea procentu1ui de orupare inaxim propusa: POT max 30%.
Valoarea coeficientului de utilizare a terenuiui inaxim propusa: CUT max 1.5 ADC/mp
teren.
REGIMUL DE INALTIME:
- Regimui de iialtime: max P+4 (5 nivele supraterane; dernisolul este considerat nivel
suprateran).
- Inaltimea miniira admisa: 4.0 m;
- Inaltimea maxima admisa: 16.0 m.
BILANT TERITORIAL
Total suprafata (fara circuiatiiie publice): 37.571 mp
Suprafata construita maxima: 30%*60.60020.200 mp
Suprafata circuiatii maxima: 20%*60.600=12.120 mp
Suprafata spatii verzi: 50%*60.60030.300 mp.
REGIM DE ALINIERE
.
RETRAGERE ALINIAMENT B-dul Carol: 26 m din axul strazii;
RETRAGERE ALINIAMENT str. Regina Elisabeta si circulatie auto din partea de nord: 13.5
m din axul strazii;
RETRAGERE ALINIAMENT circulatie auto sud: 10 rn din axul strazii;
Retragere de la ljmita proprietatii: jurnatate din inaltimea ia cornisa, dar nu rnai putin de 3 m.
Distanta intre cladiri situate pe aceeasi parcela: rniuin jumatate din ivaltirnea celei nai inalte,
dar nu rnai putin de 3 rn.
In cadrui. docunentatiei de fata, zona 1S5 - I este intentionata pentni realizarea unui spital
cliuic. Cu calacitatea de cca 300 de paturi. Blocui operator va coutine 6 Saii de operatie.
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va avea
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pacienii si vizitalori. ce]aaii nentru persona] si serviciu a buania. ?arcarie vor fl organizale
separat.
Zona spitalului va fi organizata un 3 categorii funetionale:
- Zona cladirii propriu zise;
- Zona circulatii
- Zona verde de 1 0- 15 mp/pacient.
Intrucat pe terenul studiat se gaseste o fundatie rezultata dintr-un proiect mai vechi cu situatie
juridica nerezolvata, cladirea se va amplasa astfel incat aceasta sa nu fie afectata. Zona fundatiei
(intentionata pentru camin) va fi protejata si foosita ca spatiu verde suplimentar.
2. UTR 1S5 - 2 - Cladiri pentru institutii si servicii cu iiaaxiin P+4 (5 nivele supraterane)
INDICATORI URBANISTICI:
Valoarea procentului de ocupare maxina propusa: POT max=40%.
Valoarea coeficientului de utilizare a tereiului maxizn propusa: CUT max l.S ADC/znp
teren.
Regiinul de inaltinie:
- Regimul de inaltime: max P+4 (5 nivele supraterane; demisolul este considerat nivel
suprateran).
- Inaltimea minima admisa: 4.0 m;
- Inaltimea maxima admisa: 16.0 m.
BILANT TERITORIAL
Totai suprafata (faracirculatiile publice): 37.500 mp
Suprafata construita existenta: 65 16 mp
Suprafata construita propusa: 2000 mp
Suprafata construita maxima: 3 0%* 3 7.500=1 1 250 mp
Suprafata circulatii maxima: 20%*37.500=7500 mp
Suprafata spatii verzi: 50%*37.500=1 8750 mp.
REGIM DE ALINTERE
RETRAGERE ALINIAMENT B-dul Caroi: 12 m din axul strazii;
RETRAGERE AL1NJAMENT circulatii auto secundare: 10.0 m din axul strazii.
RETRAGERE ALINIAMENT fata de calea ferata: 20 de m de la calea ferata.
Retragere de la limita proprietatii: jumatate din inaitimea la cornisa, dar nu mai putin de 3 m.
Distanta intre cladiri situate pe aceeasi parceia: minim jurnatate din inaltimea celei mai inalte, dar
nu mai putin de 3 m.
Ca urmare a celor mai sus meniionate,, avnd în vedere competen ţele Consiliului Local
prevăzute cle art. 36, alin. 5. lit. c), din Legea Administra ţiei publice locale nr. 215/2001inodificată ulterior, Direc ţia Arhitect sef consider ă că Proiectul de Hotărâre privind aprobarea
reactualizăi-ii P.UZ., îndep1inete condi ţiile de legaiitate.

AR+1TECT SEF

Arh. Vasiiic ă Qciu
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Se aprobă,
PRIMAR
Cătălin Constantin Hurdubae

Referat,
Referitor la: Actualizare PUz aprobat cu HCL nr. 254/20 I 4- PUz fosta U.M. 0 1 5 89
Eniis de: Direcţia Arhitect Sef
În atenia: Secretar UAT rnunicipiul Tecuci

Conform Regulamentului local referitor la irnplicarea publicului în elaborarea sau revizuirea
planurilor de urbanisrn sau de amenajare a teritoriului, pentru aprobarea documenta ţiei
Actualizare PUZ fo:sta U.M. 0159 trebuiesc parcurse etapele:
Et. I — Implicarea publicului în etapa preg ătitoare;
Et. 11 - Implicarea publicului în .etapa elabor ării propunerilor;
Et. 111 - Implicarea publiculuî în etapa aprob ării P.U.z.- ului.
Primele două etape au fo.st reaiizate, urmând a se realiza etapa 111. respective - Implicarea

publicului în etapa aprobări P.U.Z.- ului
Jnformarea şi consultarea publicului în etapa aprob ării P.U.z.- ului se face conform Legii nr.
52/2003 privind transparenţa decizionalù în administraţia publică, cu completările u1terioare, şi
conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa ţiile de interes public, cu modific ările şi
completările ulterioare.
Având în vedere cele prezentate, v ă transmitem documentaţia necesară în vederea dernar ării
procedurilor privind implicarea publicului în etapa aprob ării de către Consilîul local Tecuci, a
documentaţieiActualizare PUz fosta U.M. 01589.

ţ

ARHITECT Ş EF

CoNsIJlER SUFEPJOR

ARH. V. CRĂCJIJN

ING. MIHAJ BALABAN

