
 

         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

PROIECT DE HOTARARE  
 nr.  ……din  ………..2020 

 
 

privind: aprobarea Planului Urbanistic Zonal,  pentru terenul situat în intravilanul 
municipiului Galaţi, U.T.R. 8,  având ca limite: la nord – alee acces la 
Centru comercial “Galaţi Shopping City”, la sud – strada Calăraşi şi limită 
posterioară parcele front la strada Milcov, la vest – limita Centrului 
Comercial  “Galaţi Shopping City”, la est – bulevardul George Coşbuc, 
generat de imobilele din b-dul George Coșbuc nr. 249, cazarma 302, lot 2 și 
3, în scopul realizării “Sediu Judecătoria Galați”, pe terenul proprietatea 
Statului Român. 

Iniţiator: Primarul  Municipiului Galaţi,  Ionut Florin Pucheanu; 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: ………………….. 
  

 Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 
…………………………..;  
 Având în vedere referatul de aprobare nr. ………………….., a iniţiatorului- 
Primarul  Municipiului Galaţi,  Ionut Florin Pucheanu; 
 Având în vedere raportul  de specialitate nr. ………………………, al Instituţiei 
Arhitect Şef; 
 Având în vedere raportul de avizare al comisiei  de urbanism şi amenajarea 
teritoriului, lucrări publice, ecologie şi protecţie a mediului înconjurător;  

Având în vedere dispoziţiile art. 56, alin. (1), alin. (6) şi alin. (7) din Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile art. 56, alin. (4) din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare  si 
punctul 29 din Anexa 1  la H.C.L nr. 414 /28.08.2019, privind Regulamentul de 
organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și 
Urbanism, din cadrul Primariei municipiului Galati; 

Având în vedere dispoziţiile art. 12 din Anexa la HCL nr. 238/26.05.2011 
privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau 
revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajarea teritoriului; 

Având în vedere dispoziţiile art. 43 din Ordinul nr. 2701/2010 pentru 
aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la 
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; 

 

 



           Având în vedere dispoziţiile  Art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, alin. (6), lit. “c” 
coroborat cu art. 155, alin. (5), lit. “f” din  Codul Administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 
57/2019; 

 

În temeiul  Art.139, alin. (3), lit. “e” din Codul Administrativ, aprobat prin 
O.U.G. nr. 57/2019,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art. 1 - Se însuşeşte Raportul informării şi consultării publicului înregistrat 

sub  nr. 73977/28.04.2020, al documentaţiei Plan Urbanistic Zonal,  pentru terenul 
situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 8,  având ca limite: la nord – alee 
acces la Centru comercial “Galaţi Shopping City”, la sud – strada Calăraşi şi limită 
posterioară parcele front la strada Milcov, la vest – limita Centrului Comercial  
“Galaţi Shopping City”, la est – bulevardul George Coşbuc, generat de imobilele din 
b-dul George Coșbuc nr. 249, cazarma 302, lot 2 și 3, în scopul realizării “Sediu 
Judecătoria Galați”, pe terenul proprietatea Statului Român, individualizat în Anexa 
1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în 
intravilanul municipiului Galaţi U.T.R. 8,  având ca limite: la nord – alee acces la 
Centru comercial “Galaţi Shopping City”, la sud – strada Calăraşi şi limită 
posterioară parcele front la strada Milcov, la vest – limita Centrului Comercial  
“Galaţi Shopping City”, la est – bulevardul George Coşbuc, generat de imobilele din 
b-dul George Coșbuc nr. 249, cazarma 302, lot 2 și 3, în scopul realizării “Sediu 
Judecătoria Galați”, pe terenul proprietatea Statului Român, beneficiar Ministerul 
Justiției - Tribunalul Galați, individualizat în Anexa 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 

Art. 3 – Reglementările privind autorizarea construcţiilor, a amenajărilor, a 
reţelelor şi echipamentelor urbane se vor aplica în concordanţă cu prevederile 
prezentului Plan Urbanistic Zonal, a Planului urbanistic general, Regulament local 
de urbanism și Strategia de dezvoltare spatială a municipiului Galați, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului local Galați, nr. 62/26.02.2015, rectificată prin H.C.L. nr. 
465/2019, cu dispoziţiile Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.   

 

Art. 4 -   Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal este de cinci  ani. 
Valabilitatea prevederilor din documentaţia de urbanism se poate extinde conform 
prevederilor art. 56, alin. 5,  din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 
şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 5  - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la 
îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

 

Art. 6 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 
publicitatea prezentei   hotărâri. 

Preşedinte de şedinţă, 
              Contrasemnează, 
                                                                                                                    Secretar General, 
                                  Radu Octavian Kovacs 
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              ROMÂNIA                             
       JUDEŢUL GALAŢI                                                                  
      MUNICIPIUL GALAŢI                                                  
              PRIMĂRIA                              
   INSTITUŢIA  ARHITECT ŞEF 
                           

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
NR. …………../…………….. 

 
 
 Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificarile şi completările 
ulterioare, Planul urbanistic general, Regulament local de urbanism și Strategia de dezvoltare spatială a 
municipiului Galați, aprobat prin Hotărârea Consiliului local Galați, nr. 62/26.02.2015, rectificată prin H.C.L.nr. 
465/2019, Ordinul nr. 176 / N / 2000 a M.L.P.A.T., pentru aprobarea reglementarii tehnice ‘‘Ghid privind 
metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal’’, stabilesc cadrul normativ specific 
studierii dezvoltării localităţilor şi concretizării rezultatelor în planuri de amenajare teritorială şi planuri 
urbanistice.  

În conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului şi a legislaţiei în 
vigoare, Institutia Arhitect Sef propune analizarea documentației de urbanism : Plan  Urbanistic Zonal (P.U.Z.), 
întocmit pentru zona situată în intravilanul municipiului Galaţi,  U.T.R. 8,  având ca limite: la nord – alee acces 
la Centru comercial “Galaţi Shopping City”, la sud – strada Calăraşi şi limită posterioară parcele front la strada 
Milcov, la vest – limita Centrului Comercial  “Galaţi Shopping City”, la est – bulevardul George Coşbuc, în scopul 
realizării “Sediu Judecătoria Galați”, pe terenul proprietatea Statului Român. 
  Imobilele (cu nr. cadastral 121893 și 121894) care au generat P.U.Z. se află în intravilanul municipiului 
Galaţi, b-dul George Coșbuc nr. 249, cazarma 302, lot 2 si 3, au suprafața de  7 772mp (7 188mp + 584mp)  și  
aparțin Statului Român,  în baza Actului de Dezmembrare,  autentificat cu nr. 1518/11.09.2015 de notar public 
Tănase Ludmila, cu drept de administrare în favoarea Ministerului Justiției, Tribunalul Galați, în baza H.G. nr. 
318/27.04.2016, așa cum rezulta și din extrasele de carte funciară eliberate la cererile nr. 28341 și 28342.din 
07.04.2020 de O.C.P.I. Galați. 

Conform documentaţiei de urbanism “Actualizare Plan Urbanistic General, Regulament Local de 
Urbanism şi Strategia de dezvoltare spaţială a municipiului Galaţi” aprobată prin H.C.L. nr. 62/26.02.2015, 
rectificată prin H.C.L. nr. 465/31.10.2019, imobilul se află în intravilanul municipiului Galaţi, UTR 8 – Zonă mixtă 
- Zonă terenuri cu destinaţie specială, Zone protejate faţă de construcţii şi culoare tehnice. Caracterul zonei: 
zona este alcătuită din unităţi militare, unităţi aparţinând serviciilor speciale, etc 

Zonele cu destinaţie specială nu se supun reglementărilor aferente U.T.R.-urilor în care sunt incluse. În 
caz de schimbare a destinaţiei terenurilor, construirea se va face în baza unui Plan Urbanistic Zonal.   
Autorizarea construcţiilor din zonele cu destinaţie specială se face în conformitate cu  Ordinul MLP, MI, MAN, 
SRI nr. 4221/1995 pentru aprobarea precizarilor privind avizarea documentatiilor de urbanism şi amenajarea 
teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor.  
  Elaboratorul propune ca prin documentația de urbanism P.U.Z. să modifice zonificarea funcţională 
pentru terenurile încadrate în T.D.S. - U.T.R. 8, respectiv încadrarea în Zona mixtă de dezvoltare - b-dul George 
Coşbuc: 
• Extinderea zonei funcționale Zona mixtă de dezvoltare, care conține cu precadere funcțiunile de locuire, 
servicii generale, comerciale și echipamente publice destinate deservirii zonelor de locuinte individuale si 
colective adiacente, prin includerea în aceasta zonă functională a parcelelor care au generat PUZ (CF nr 121893 
si  CF nr 121894, lot 2 si 3 din Cazarma 302).  
• Menținerea subzonei TDS pe parcelela cu suprafața totală de 10817 mp – CF 121892 (lot 1 din Cazarma 
302),  proprietatea Statului Roman - domeniul public, cu drept de administrare în favoarea Ministerului Apărării 
Naționale; 
• Menținerea Zonei mixte de dezvoltare pe loturile proprietăți particulare cu locuințe individuale, în partea 
de sud a amplasamentului, de pe strada Calarasi. 
• Menținerea Zonei mixte de dezvoltare pe loturile CF 120293, CF 120294, CF 120295, CF 121893 și 
instituirea unei restrictii de construire pe acestea, determinata de zonele de protecție a echipamentelor și 
instalatiilor aferente rețelelor de alimentare cu gaze naturale și energie electrică. 
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Zona studiata prin P.U.Z. -  U.T.R. 8.1: Zonă mixtă de dezvoltare ce cuprinde următoarele subzone: 
Subzona mixta de dezvoltare -

locuinte existente 
Zonificarea se mentine, cu  aplicarea Regulamentului Local de 
Urbanism aferent P.U.G., asa cum au fost modificat cu privire la 
normarea locurilor de parcare pentru constructiile noi (H.C.L. 477/2019).  
Se impun lucrari de modernizare a strazii Calarasi. 

 
Subzona mixtă institutii și 
servicii- sediu instante de 
judecata si servicii conexe 

 
 

Se aplica prevederile din R.L.U. - P.U.G. si pentru Zona mixta de 
dezvoltare a UTR 8. Datorita constrangerilor amplasamentului, 
determnate de forma terenului, realizarea unui acces catre Lot 1 
apartinamd MapN, care nu poate fi pozitionat pe Lot 2, rezervat initial 
pentru acces, se propune modificarea P.O.T. la 50% si mentinerea 
C.U.T. dar cresterea Hmaxim de la 18m la 30m; 
S-a avut in vedere functiunea constructiei si vecinatatea blocului de 
locuinte care prin pozitie, volumetrie si aspect arhitectural nu poate fi 
considerat accent pentru silueta urbana ci mai curand ca parte dintr-un 
viitor front stradal. Astfel, se propune dezvoltarea pe inaltime a 
constructiei judecatoriei pentru a crea un crescendo, atenuand efectul 
de imagine determinat de blocul de locuinte existent. 
Se modifică prevederile privind stationarea autoturismelor, si ponderea 
spatiilor verzi. Se propune majorarea numarului minim de locuri de 
parcare, avand in vedere specificul investitiei ce se doreste a fi realizata. 
Realizarea unui acces secundar din aleea de acces situată la nord ce 
poate facilita relatia de stanga prin sensul giratoriu. Aceasta propunere 
conduce la modificarea traseului conductei de gaze care alimenteaza 
Centrul comercial și pozarea acesteia in subteran. 

 
Subzona mixtă existentă, ocupată 
de echipamente și infrastructura 

edilitară 

Se impune delimitarea unei zone cu restrictie de construire determinata 
de zonele de protectie ale PT,  SRM, conducta alimentare cu gaze si 
traseu cabluri electrice. (Parte din loturile:  CF 120293 si CF 120295 – 
953 mp, parte din lot intabulat sub numar CF 120294 – 85.15mp). 
Utilizări admise: lucrari de reparatii, intretinere, infiintare de spatii verzi, 
amplasare de mobilier urban. 
Se vor impune proprietarilor PT și SRM intervenții care să conducă la 
îmbunătățirea aspectului arhitectural al anvelopei echipamentelor. 

Subzona TDS existenta, lotul 1 
din fosta cazarma 302 

Se mentin prevederile R.L.U.-P.U.G. cu privire la Zona T.D.S., se 
reconsidera zona de protectie  pentru care se aplic prevederile H.G. 
nr.62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de 
dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care 
este obligatoriu avizul Statului Major General. 

  Subzonă Suprafața parcela/zona* P.O.T. C.U.T. 
UTR. 8.1 Bulevardul Cosbuc - 

subzona mixta de 
dezvoltare – institutii 
si servicii - sediu 
instante de judecata 
si servicii conexe 

150-200 mp 45 1.5 
201- 500 mp 45 2.5 
501- 1000 mp 45 3.0 
Peste 1000 mp 50 4.8 

UTR. 8.1 Bulevardul Cosbuc - 
zona /subzona 
mixtă 

150-200 mp 45 1.5 
201- 500 mp 45 2.5 
501- 1000 mp 45 3.0 
Peste 1000 mp 80 4.8 

Circulația  în zonă se realizează pe bulevardul George Coşbuc. Stationarea autovehiculelor necesare 
funcțiuniilor se va asigura în interiorul parcelelor, asigurandu-se spatiul necesar numarului de locuri de parcare 
conform legislatiei in vigoare.  
În zona studiată există toate utilitățile urbane necesare: rețea de alimentare cu apă și canalizare, rețea de 
energie electrică, rețea de gaze naturale. Eventualele medernizări, modificări de traseu și  extinderi ale 
capacităților rețelelor existente se vor stabili de avizatori.  Beneficiarul și proiectantul sunt obligați să respecte 
toate condițiile avizelor și acordurilor obținute de la deținătorii de rețele și concluziile studiului geotehnic.   
 
Bilant teritorial pentru zona reglementata prin P.U.Z.: 
Zonă mixtă de dezvoltare 
Subzone funcționale 

  
EXISTENT PROPUS 

ZM – Zona mixta de dezvoltare- institutii si servicii 1 834mp  9 606mp 
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(7 772mp + 1 834mp)  
TDS – zona cu destinatie speciala 18 589 mp 10 817mp 

(18589mp - 7 772mp) 
ZM -  Zona mixta de dezvoltare – preponderent 
locuinte  

    2 882mp 2 882mp 

TOTAL SUPRAFAȚĂ STUDIATĂ 23 605mp 23 605 mp 
Conform Art. 47.5 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările si 

completarile ulterioare „prin Planul urbanistic zonal se stabilesc, în baza analizei contextului social, cultural 
istoric, urbanistic si arhitectural, reglementari cu privire la regimul de construire, functiunea zonei, inaltimea 
maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.), procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), 
retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, 
caracteristicile arhitecturale ale cladirilor, materialele admise”.  

Pentru documentația P.U.Z. în cauză, a fost întocmit Raportul informării și consultării publicului nr.  
1363742/02.12.2019. 

Considerăm că documentaţia de urbanism prezentată îndeplineşte condiţiile impuse de lege, precum şi 
de normativele în vigoare, cu precizarea că elaboratorul şi beneficiarul documentaţiei de urbanism răspund 
pentru exactitatea datelor şi verificarea înscrisurilor cuprinse în documentaţia P.U.Z. 

În concluzie având în vedere cele prezentate mai sus înaintăm spre dezbatere prezentul proiect  de  
Plan Urbanistic Zonal. 

Temei legal: 
• Art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. “c”, alin. (6), lit. “c” coroborat cu art. 155, alin. (5), lit. “f” din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ; 
• Art.139,  alin. (3), lit. “e” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
• Art. 56, alin. (1), alin. (6) şi alin. (7) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului  şi urbanismul, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
• Anexa  la H.C.L. nr. 414 / 28.08.2019, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism şi a Regulamentului de funcționare a comisiei.  
 

                                 ARHITECT ȘEF, 
                       Dr.Arh. DRAGOȘ HORIA BUHOCIU  
 
 
 
                     

ȘEF BIROU                                                                                                  SERVICIUL JURIDIC ŞI LEGALITATE 
PLANIFICARE URBANĂ                                                                                                MIHAIL NEDELCU 
ADRIANA BLAGA                                                                                                            

                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat:Trăistaru D./27.05.2020 



       ROMÂNIA 
  JUDEŢUL GALAŢI                                                       Nr. …………./…………. 
MUNICIPIUL GALAŢI 
        PRIMAR 
    
 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
 

Privind :  aprobarea  Planului Urbanistic Zonal   pentru   terenul  situat  în  
intravilanul  municipiului  Galaţi, U.T.R. 8,  având ca limite: la nord – alee acces 
la Centru comercial “Galaţi Shopping City”, la sud – strada Calăraşi şi limită 
posterioară parcele front la strada Milcov, la vest – limita Centrului Comercial  
“Galaţi Shopping City”, la est – bulevardul George Coşbuc, generat de imobilele 
din b-dul George Coșbuc nr. 249, cazarma 302, lot 2 și 3, în scopul realizării 
“Sediu Judecătoria Galați”, pe terenul proprietatea Statului Român. 

 
Urmare a solicitării Tribunalului Galați, este necesară aprobarea unui Plan 

Urbanistic Zonal pentru terenul situat în Galati, U.T.R. 8,  având ca limite: la nord 
– alee acces la Centru comercial “Galaţi Shopping City”, la sud – strada Calăraşi 
şi limită posterioară parcele front la strada Milcov, la vest – limita Centrului 
Comercial  “Galaţi Shopping City”, la est – bulevardul George Coşbuc, generat 
de imobilele din b-dul George Coșbuc nr. 249, cazarma 302, lot 2 și 3, în scopul 
realizării “Sediu Judecătoria Galați”, pe terenul proprietatea Statului Român, 
conform Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările și completările ulterioare, a Planului urbanistic general, Regulament 
local de urbanism și Strategia de dezvoltare spatială a municipiului Galați, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului local Galați, nr. 62/26.02.2015, rectificată prin 
H.C.L. nr. 465/2019,  a Ordinului nr. 176 / N / 2000 a M.L.P.A.T., pentru aprobarea 
reglementarii tehnice ‘‘Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru 
al planului urbanistic zonal’’.  

 
 Urmare a celor expuse se propune spre dezbatere și aprobare Consiliului 
Local proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru 
zona sus menţionată,  în forma prezentată. 
 

PRIMAR, 
  IONUȚ  FLORIN  PUCHEANU  
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