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Informarea si consultarea publicului In cadrul proceselor de elaborare sau revizuire a 
planurilor de urbanism Si de amenajare a teritoriului are Ia bazà urmâtorul cadru legal: 

- 	Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, Cu modificàrile si 
complethrile ulterioare; 

- 	Ordinul nr. 2701/2010 al ministrului dezvoltàrii regionale si at turismului pentru 
aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism; 

- 	Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionalà In administratia publicà, Cu 
modificârile si completârile ulterioare; 

- 	Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu 
modificàrile si completärile ulterioare. 

1. IMPLICAREA PUBLICULUI IN ETAPA PREGATITOARE 

Tema, obiectivele sicerintele P.U.G.- ului au fost elaborate cu sprijinul unui grup cu rol 

consultativ, format din reprezentani ai compartimentului de specialitate, astfel incât sa fie asiguratâ 

identificarea prealabilâ a tuturor nevoilor la care actualizarea PUG - ului trebuie sâ rãspundâ. 

U.A.T. Municipiul Tecuci, a depus spre afisare Ia sediul din Str. 1 Decembrie 1919, nr. 66, 

Municipiul Tecuci, judetul Galati, anuntul de intentie aferent actualizãrii "Planului Urbanistic General 

i a Regulamentului Local de Urbanism at Municipiului Tecuci, judetulGalai". 

Anunturile au fost expuse pentru o perioadã de 25 de zile, pe pagina proprie de internet si Ia 

sediul Primâriei. 

Pânã la data limitä nu s-au primit observatii, sugestii sau propuneri, fapt pentru care s-a trecut 

la etapa urmâtoare. 

2. IMPLICAREA PUBLICULUI IN ETAPA ELABORA RARII PROPUNERILOR 

Primãria, prin structura de specialitate, a informat publicul prin urmätoarele activitati: 

1. a publicat pe propria paginâ de internet anuntul cu privire la posibilitatea, modul §i perioada, 

locul Si orarul In care pot fi consultate documentele si transmise observatii la sediul primâriei, 

termenul de zile catendaristice de la data anuntului, precum si obiectivele, data, locul de 
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desfásurare, ora de Incepere si durata estimatà pentru metoda de consultare; 

2. a pus la dispozitia publiculul, spre consultare, documentele aferente propunerilor P.U.G., 

inclusiv materiale explicative scrise si desenate, precum si documentele ce au stat la baza primei 

variante a propunerilor; 

3. a afiat urmätorul anunt la sediul propriu si In alte locuri special amenajate, pe panouri 

rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, amplasate In cel pulin 3 

locuri vizibile pe teritoriul UAT municipiul Tecuci urmàtorul anunt: 

ANUNT- ETAPA II 

PRIVIND CONSULTAREA ASUPRA ELABORARII PROPUNERILOR PENTRU: 

Actualizare a PLANULUI URBANISTIC GENERAL 

Iniiatori:Primãria municipiului Tecuci 

Publicul este invitat sâ consulte documentele privind propunerile de Actualizare a 

PLANULUI URBANIS TIC GENERAL SI SA TRANSMITA OBSERVATII SI 

PROPUNERIasupra acestor documente disponibile la sediul Municipiului Tecuci, str. 1 

Decembrie 1918, nr. 66, Compartimentul Urbanism, et. II, cam.20, In perioada 15.03.2019-

30.04.2019.PUBLICUL ESTE INVITAT SA PARTICIPE LA PREZENTAREA Sl 

DEZBATEREA PROPUNERILOR PLANULUI ASTFEL: 

Dezbatere publicä la sediul primariei Tecuci, strada I decembrie 1918, nr. 66, In 

data de 20.05.2019, ORA 10, si va avea o duratã estimatã de 90 minute. 

Comentariile, observatiile Si propunerile referitoare la intentia de elaborare a planului pot 

fi transmise, Incepând cu data afisàrii, càtre Primãria municipiului Tecuci, cu sediul In strada I 

Decembrie 1918, nr. 66, jud. Galati, cod 805300 prin: 

• 	scrisori depuse la registraturà autoritatii locale (In perioada indicatã) 

• 	adresa de e-mail: registraturamunicipiultecuci. ro  

• 	scrisori prin potä pe adresa Primãriei municipiulul Tecuci ( cu data de trimitere In 

perioada indicatà). 

Rãspunsul la observatii va fi pus la dispoziia publicului Incepând cu data de 

03.05.2019 prin: 

afiare Ia sediul Primàriei municipiului Tecuci 

publicare pe pagina de internet a autoritatii publice www.primariatecuci.ro  

Persoanele responsabile cu informarea si consultarea publicului din partea 

autoritätii publice locale din cadrul Municipiului Tecuciarh. Vasilicá Cràciun - teL 

0725802040, ing. Mihai Balaban - tel 0725802040, ing. Lucian Gradea - tel 0725802009, Jr. Vasile 
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Manolache - tel. 0372 364 111 mt. 20, ec. Càtàlina Codàu - tel 0725802072, care pot fi contactate la 
sediul Primàriei Tecucide luni pana vineri, la telefon sau email registraturamunicipiultecuci ro 

Etapa II- Implicarea publicului In etapa elaboràrii propunerilor desfàuratà In perloada 

11.03.2019 - 22.05.2019, in cadrul càreia s-au intocmit: 

• Anunl privind consultarea asupra propunerilor preliminare PUG nr.15179111.03.2019 care a 

fost afisat la avizierul Primàriei Municipiulul Tecuci si publicat pe pagina WEB a UAT municipiul 

Tecuci In data de 13.03.2019. 

• Anuntul privind consultarea asupra propunerilor preliminare PUG a fost amplasat de pe 

panouri rezistente la intemperii, in 3 locuri Cu vizibilitate, conform model Anexa nr.2 la Ordinul 

nr.2701/2010. 

• Publicul a fost invitat sà consulte documentatiile urbanistice privind propunerile pentru 

Actualizarea Planulul Urbanistic General si a Regulamentului local de Urbanism, in forma tipâritâ la 

sediul Primâriei Municipiului Tecuci sau electronic pe pagina de internet a primâriei Tecuci. 

• Publicul a fost invitat sä transmità observaiisi propuneri asupra acestor documentaii 

urbanistice disponibile la sediul primàriei strada I Decembrie 1918, nr.66, Compartimentul 

Urbanism, et. II, cam.20, In perioada 15.03.2019- 30.04.2019. 

De asemenea, publicul a fost invitat sâ transmitá observatiii propuneri referitoare la propunerile 

preliminare PUG, Incepând cu data afisàrii, prin: 

- 	scrisori depuse la registratura autoritàii locale (in perioada indicatâ) 

- 	comentarii pe sau pe adresa de e-mail reqistraturamunicipiultecuci.ro 

- 	scrisori prin potà pe adresa autoritàtii (cu data de trimitere In perioada indicatä). 

Documentaia disponibilä pentru consultare la sediul Primãriei municipiului Tecuci, strada 1 

Decembrie 1918, nr.66, Compartimentul Urbanism, et. II, cam.20, nu a fost consultatã de nici o 

persoaná. 

S-au primit comentarii /propuneri Ia elaborarea documentaiei si s-au publicat rãspunsurile 

urmàtoare: 

1. 	dl. Adrian Mihalache, dl. Valentin Costin, dl. Lucian Costin, dl. Gabriel Crisan 
propu n: 

a) modificarea functionala In UTR 10, din zonã mixtã de culte/institutii, birouri, 
servicii si comert  In zona mixtã: locuinte colective Inalte, culte, institutii, birouri, 
comert si servicii" Cu urmàtorii indicatori urbanistici maximali: 

POT=85% 

CUT=7 

Regimul de inãltime P+10 (H max. la corni$ =32m) 

b) Modificarea functionalã In UTR 14, din zonã mixtã de locuinte 
individuale/birouri, comerti  servicii In zonä mixtä: locuinte collective inaltime 
Inaltã, birouri, comert Si servicii" cu urmàtorii indicatori urbanistici maximali: 

• POT=65% 

• CUT =7 

• Regimul de InãIime P+10 (H max. La cornis6=35m) 

Ràspunsul nostru: 
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Solicitarea a fost transmisà elaboratorutui documentaiei Cu recomandarea: 

Procentut de ocupare al terenulul In subzona In discuie (Care are un caracter de 
centralitate: corned, servicil, dotâri publice, locuinte individuale) respectà caracterul zonei 
existente, care s-a dezvoltat preponderent cu funciunea de locuire individualã si clâdiri Cu 

Inaltime joasa P+2E. Pentru a elimina problema fragmentärii terenurilor sau a creàrii unor 
dezvoltãri haotice In cadrul teritoriului Municipiului TeCUCI Si mai ales In zone centrate, 

generând mai multe zone de incompatibilitàti functionale Intre parcelarul existent si 
propuneri, nu se poate propune o ocupare exagerata a terenului. 

Astfel un POT màrit (85%) trebuie sa respecte normele legate de parcari/alei si spaii 

verzi, retrageri fatã de aliniament, Insorirea ctadiritor etc. La o ocupare de 85 % - sunt 
necesare alei de acces de 5-10 % min si astfel spatiile verzi vor rezutta 5 - 10 % ceea ce 
contravine tegitor actuale privind protecia mediutui, a Ordinutui nr. 994/2018 pentru 

modificarea Si completarea Normelor de igienâ si sánàtate publicã privind mediul de viata at 

populaiei, aprobate prin Ordinut ministrului sanatatii nr. 119/2014 dar si a documentetor 

impuse de Uniunea Europeanà, pentru obtinerea de 26 de metri pãtrati pe cap de locuitor 
(Norma de 26 de mp impusà de UE este chiar mai mica decât cea propusà de Organizaia 
Mondialà a Sànàtãtii (OMS), de 50 de metri patrai pe cap de tocuitor). 

Un CUT de 7 nu este justificat intr-un parcelar cu clàdiri mici si medii ducând la 

probteme de insorire/retrageri/densitate urbana. 

Potrivit HOTARARE Nr. 525 Republicatã * din 27 iunie 1996 pentru aprobarea 
Regulamentului general de urbanism 

"Art. 31 - Inattimea constructiilor 
(1) Autorizarea executãrii constructiilor se face cu respectarea inàltimii medii a 

ctãdirilor invecinate si a caracterului zonei, fàrâ ca diferenta de inaltime sa depàeascä cu 
mai mutt de douä niveluri clàdirile irnediat mnvecinate. 

(2) In sensul prezentului regulament, clàdiri imediat invecinate sunt cele amplasate 
alàturat, de aceeai parte a stràzii. 
(3) Fac excepie de la prevederile atm. (1) constructiile care au fost cuprinse Intr-un 

plan urbanistic zonal, aprobat conform tegii. 
Art. 34 - Spaii verzi si plantate 
Autorizatia de construire va contine obligaia rnentmnerii sau creàrii de spatii verzi si 

plantate, in functie de destmnatia si de capacitatea constructiei, conform anexei nr. 6 la 

prezentul regulament." 
0 märire a coeficientilor propui prin PUG se face doar prin PUZ: conform legii 

350 Cu toate modificãrile ulterioare 
"(7) Modificarea prin ptanuri urbanistice zonate de zone ale unei unitati teritoriale de 

referintâ, stabitite prin reglementàri aprobate prin Planul urbanistic general, poate fi 
finantata de persoane juridice Si/sau fizice. In aceastä situatie, coeficientut de utitizare a 
terenutui (CUT) propus de noua regtementare nu it va putea depâi pe cet aprobat initial cu 
mai mutt de 20%, o singurà data." 

"(9) Ptanurile urbanistice zonate pentru zone construite protejate in mntegratitatea br 
nu pot fi modificate prin atte planuri urbanistice decât cete elaborate de cátre autoritatite 
publice locale. 

(10) Prin exceptie de la prevederite atm. (9), sunt admise documentatii de urbanism 
elaborate in baza unui aviz de oportunitate, initiate de persoane fizice Si juridice, care 

contin modificâri ale indicatoribor urbanistici in limita a maximum 20% si care nu modificã 
caracterut general al zonei." 
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COMPARTIMENT URBANISM 

ING. MIHAI BALABAN 

ARHITECT 

ARH. V. CRA 

Un CUT 7 cerut flu poate fi reglementat justificat Intr-o trama existenta de clãdiri Cu 
preponderenta joasa. 

"(7) In vederea unei utilizäri coerente si rationale a teritoriului localitätilor, zonele Cu 
coeficienti de utilizare a terenului (CUT) Cu valoare mai mare de 4 se stabilesc numai prin 
Planul urbanistic general si regulamentul local aferent." si asta flumai in urma unor studil de 
fundamentare 

2. Administratia Naionalâ Apele Romane - Administratia Bazinalâ de apa Prut - 
BârIad, dorete sâ realizeze o acumulare nepermanentã pe teritoriul UAT 
municipiul Tecuci pentru reducerea risculul la inundatii. Acumularea 
nepermanentã, Conform propunerii actuale este amplasatã partial pe zona de 
intravilan propusã prin PUG. 

Ràspunsul nostru: 

Solicitarea a fost transmisâ elaboratorului documentatiei cu recomandarea de a gàsi 
o soluie Impreunã cu specialitii din Administraia Nationala Apele Romane pentru 
corelarea obiectivului cu intravilanul propus. 

3. Un numãr de cetãteni au solicitat verbal, introducerea In intravilan a 
proprietâtilor br situate In partea de Nord a stràzii Pit. Stoicescu, limitate de 
strada ce asigurã Iegâtura dintre str. Negoia Dänãilã si Pit. Stoicescu. 

Rãspunsul nostru: 

Solicitarea a fost transmisã elaboratorului documentatiei cu recomandarea de a 
prelua propunerea In documentatie. 

S-au luat in considerare solicitàrile respective si se va tine cont de ele la elaborarea PUG 

final, in mäsura in care acestea se Incadreazâ in strategia de dezvoltare a oraului si nu 

contravin obligaiilor ce pot rezulta din avizele ce urmeazà a fi obtinute. 

Ráspunsurile au fost publicate pe pagina de internet a primäriei Tecuci In data 14.05.2019, 

conform anunlului nr.29052113.05.2019. 

Publicul a fost invitat sâ participe la DEZBATEREA PUBLICA programata, sâ aibâ bc in data de 

20.05.2019, ora 10, Ia sediul Primàriei municipiului Tecuci. 

La dezbaterea programata s-au prezentat persoane interesate si s-au discutat propuneri 

punctuale, conform minutei sedintei de dezbatere fir. 30667/20.05.201 9. 

Raportul informãrii si consultãrii publicului-etapa privind elaborarea propuneribor PUG este pus 

la dispozitia publicului Incepând cu data de 22.05.2019. 

lU1IMID, 	 DIRECTIA ARHITECT SEF 


