ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
nr. 659 din 09.12.2019
privind: aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul
municipiului Galaţi, U.T.R. 12, având ca limite: delimitat la nord – vest de
strada Radu Negru, la sud – est de strada Afinului, la sud - vest de strada
Ştiintei, la nord - est de strada Domnească, generat de imobilele situate în
str. Domnească nr. 191A și 191B, în vederea realizării magazin Penny
Market și magazin cu produse din carne și brânzeturi - parter, accesuri auto
și pietonale, amenajari exterioare, sistematizare verticală, reclame pe
fațadă și parcare, totem publicitar, împrejmuire și organizare de șantier, pe
terenul proprietate.
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 iniţiatoruluiPrimarul 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. 1363742/02.12.2019, al documentaţiei Plan Urbanistic Zonal, pentru terenul
situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 12, având ca limite: delimitat la
nord – vest de strada Radu Negru, la sud – est de strada Afinului, la sud - vest de
strada Ştiintei, la nord - est de strada Domnească, generat de imobilele situate în str.
Domnească nr. 191A și 191B, în vederea realizării magazin Penny Market și magazin
cu produse din carne și brânzeturi - parter, accesuri auto și pietonale, amenajari
exterioare, sistematizare verticală, reclame pe fațadă și parcare, totem publicitar,
împrejmuire și organizare de șantier, pe terenul proprietate, 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. 12, având ca limite: delimitat la nord – vest
de strada Radu Negru, la sud – est de strada Afinului, la sud - vest de strada Ştiintei,
la nord - est de strada Domnească, generat de imobilele situate în str. Domnească nr.
191A și 191B, în vederea realizării magazin Penny Market și magazin cu produse din
carne și brânzeturi - parter, accesuri auto și pietonale, amenajari exterioare,
sistematizare verticală, reclame pe fațadă și parcare, totem publicitar, împrejmuire
și organizare de șantier, pe terenul proprietate, beneficiar S.C. Brateș Prut
Frumușița S.A., 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, cu dispoziţiile Legii nr. 350/2001, privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare și 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.
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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MUNICIPIUL GALAŢI
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Nr. …………./………….

REFERAT DE APROBARE
Privind : aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat în
intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 12, având ca limite: delimitat la nord –
vest de strada Radu Negru, la sud – est de strada Afinului, la sud - vest de strada
Ştiintei, la nord - est de strada Domnească, generat de imobilele situate în str.
Domnească nr. 191A și 191B, în vederea realizării magazin Penny Market și
magazin cu produse din carne și brânzeturi (parter), accesuri auto și pietonale,
amenajari exterioare, sistematizare verticală, reclame pe fațadă și parcare, totem
publicitar, împrejmuire și organizare de șantier, pe terenul proprietate.
Urmare a solicitării S.C. Brateș Prut Frumușița S.A., este necesară
aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru terenul situat în Galati, U.T.R. 12,
având ca limite: delimitat la nord – vest de strada Radu Negru, la sud – est de
strada Afinului, la sud - vest de strada Ştiintei, la nord - est de strada Domnească,
generat de imobilele situate în str. Domnească nr. 191A și 191B, în vederea
realizării magazin Penny Market și magazin cu produse din carne și brânzeturi
(parter), accesuri auto și pietonale, amenajari exterioare, sistematizare verticală,
reclame pe fațadă și parcare, totem publicitar, împrejmuire și organizare de
șantier, pe terenul proprietate, 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, 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

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
PRIMĂRIA
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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, 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 planului urbanistic zonal (P.U.Z.), întocmit pentru zona situată în
intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 12, având ca limite terenul delimitat la nord – vest de strada Radu
Negru, la sud – est de strada Afinului, la sud - vest de strada Ştiintei, la nord - est de strada
Domnească.
Documentația de urbanism P.U.Z. a fost generată de imobilele cu numărul cadastral 128657 și
128686, situate în str. Domnească nr. 191A și 191B. Imobilele sunt proprietatea privată a inițiatorului S.C.
Brateș Prut Frumușița S.A., conform extraselor de carte funciară eliberate de către O.C.P.I. Galați la
cererile nr.119461/22.10.2019 și 119324/21.10.2019.
Prezenta documentaţie are ca obiect stabilirea conditiilor de amplasare a unui spatiu comercial în
U.T.R. 12 – pol secundar – Traian, pentru un teren cu suprafata mai mare de 1000mp, în scopul edificarii
unei construcţii cu funcţiunea de magazin pentru desfacerea mărfurilor alimentare şi nealimentare de uz
casnic – Penny Market.
Zona studiată în prezenta documentație face parte din teritoriul administrativ al municipiului Galați –
teren al fostei fabrici de sapun Apollo, demolată în anul 2009. Actualmente teren liber –zona în restructurare.
Amplasamentul care a generat prezentul studiu creaza premisele dezvoltarii unui spatiu comercial, fiind
situat în zona pol urban secundar – Traian, respectiv zona de locuințe.
Conform P.U.G. Galați, aprobat cu H.C.L. Galati nr.62/26.02.2015, imobilele studiate sunt încadrate
în U.T.R. 12 – pol urban secundar - Traian, zone protejate față de construcții și culoare tehnice (linii inalta
tensiune, gaze naturale si produse petrolifere), Zone cu risc instabilitate teren (hrube).
Suprafața totală a zonei studiate prin P.U.Z. este de 24503mp, care cuprinde:
- nr. cadastral 128657 - str. Domneasca nr.191A, cu suprafața de 5105mp
- nr. cadastral 128686 - str. Domneasca nr.191B, cu suprafața de 7507mp
- nr. cad. 112878 – sediu A.J.O.F.M.
- nr. cad. 112984 – spatii comerciale.
- teren intersecția strada Stiintei cu str. Afinului, str. Stiintei nr.60, nr. cad.105300
- zona de căi de comunicații delimitată de axul strazilor perimetrale (str. Domneasca, str. Radu Negru, str.
Afinului, str. Stiintei).
Conform Certificatul de Urbanism nr. 820/03.06.2019, eliberat în scopul realizării magazin Penny Market
și magazin cu produse din carne și brânzeturi (regim de înălțime parter), accesuri auto și pietonale,
amenajari exterioare, sistematizare verticală, reclame pe fațadă și parcare, totem publicitar,
împrejmuire și organizare de șantier și a reglementărilor P.U.G.-R.L.U. zona studiată este încadrată în
U.T.R. 12 – Pol urban secundar Traian. Utilizari admise: locuințe individuale și colective, construcții
comerciale, administrative, birouri financiar bancare, învățământ, sănatate. Retragere minimă față de
aliniament: minim 3m - 5m; Retrageri laterale minime: minim 3m / se vor stabili prin PUD/PUZ. Retragere
posterioară minimă = 5m;
Regim de înălțime maxim: P+4E, Hmaxim 15m.
P.O.T. maxim admis: 80%; C.U.T.maxim admis = 4 (pentru loturi mai mari de 1000mp).
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Prin documentația P.U.Z. se propun următoarele zone funcționale: zonă instituții și servicii.
Utilizări admise: constructii comerciale (comert alimentar si nealimentar, magazine generale, alimentatie
publica- restaurant, cofetarie, cafenea, ceainarie, bar, bufet); constructii de prestari servicii (servicii
profesionale: birou avocatura, cabinete medicale, birou copiat acte; ateliere :de reparatii incaltaminte, de
croitorie, etc; frizerie, coafura, salon de infrumusetare, etc); constructii administrative si birouri, financiar
bancare; institutii, servicii si echipamente publice; activitati de productie pentru patiserie, cofetarie si
panificatie; strazi si trotuare; parcaje si garaje; spatii verzi amenajate, perdele de protectie, mobilier urban;
pot fi amplasate panouri publicitare, ecrane si publicitate luminoasa pe calcane, pe fatade, pe terase ori
acoperisuri ale cladirilor, astfel incat sistemele lor de prindere sa nu constituie o sursa de accidente si sa nu
afecteze structura de rezistenta și functionarea optima a cladirilor; sunt exceptate de la prevederile
prezentului regulament ecranele publicitare care fac parte integranta din fatadele cladirilor și care au fost
autorizate impreuna cu acestea, in conformitate cu legislatia in vigoare.
Utilizări admise cu condiţii:
- construcţii / clădiri având destinaţii compatibile cu funcţiunea principală;
- rezolvarea în interiorul parcelei a tuturor exigenţelor de igienă şi protecţie sanitară;
- respectarea zonelor de protecţie şi servituţilor stabilite prin reglementări;
- amplasarea constructiilor in zona de protectie a retelelor tehnico-edilitare se va face numai cu avizul
gestionarului acestora, chiar daca constructiile se realizeaza in intravilan, pe terenuri proprietate privata;
- panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel incat sa nu impiedice circulatia rutiera si/sau
pietonala, ori accesul pietonal si/sau al autovehiculelor de interventie pe proprietati, cu respectarea
prevederilor prezentului regulament; panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost
montate, vor fi amplasate astfel incat proiectia la sol a acestora sa fie in totalitate in interiorul terenului pe
care au fost autorizate;
Utilizări interzise:
- orice fel de alte construcţii în afara celor cu funcţiune specifică sau conexă pentru institutii si servicii.
- amenajari provizorii pe domeniul public;
- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau
care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice;
- se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura linistea publica;
Caracteristicile parcelelor
- Se mentin fara transformari Parcele de dimensiuni mari (>5000mp).
Amplasarea faţă de aliniament:
- amplasarea cladirilor față de aliniament: 3m-5m.
- amplasarea cladirilor față de limitele laterale si posterioare ale parcelelor: In cazul fronturilor discontinue,
în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de
proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei şi având
pe faţada laterală ferestre ale unor încăperi principale, noua clădire se va alipi de calcanul existent numai cu
acordul proprietarului vecin, iar faţă de limita opusă se va retrage la o distanţă egală cu minim 1/3 din
înălţime, dar nu mai puţin de 3,0 metri; În cazul clădirilor izolate, retragerea faţă de una din limitele laterale
poate fi de minim 2,0 metri conform Codului Civil, cu obligativitatea asigurarii unui acces auto de minim 3,0
metri la curtea din spate (Normativ de siguranta la foc a construcţiilor P118-99 pct.2.9.1.) pentru asigurarea
conditiilor de acces, intervenţie şi salvare în caz de incendiu la construcţii şi instalatii se
prevad cai de circulaţie (drumuri) necesare functional sau fâsii libere de teren, corespunzätor amenajate
pentru accesul utilajelor şi autospecialelor de intervenţie ale pompierilor). Clădirile care alcătuiesc fronturi
discontinue se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea
clădirii măsurată la cornişă, dar nu mai puţin de 5.0 metri.
Regimul de înalțime maxim admis: P+4E (Hmax coamă = 15m).
P.O.T. maxim = 80 % (parcele >1000mp); C.U.T. maxim = 4 (parcele >1000mp)
Circulația principală în zonă se realizează pe str. Domnească. Parcarea autoturismelor se va realiza
în incintă. Nu se vor elibera autorizaţii de construire pentru acele obiective care prin specific necesită parcaje
şi nu se pot asigura în perimetrul parcelei respective, respectiv nici în vecinătatea acesteia. In cazul în care
nu exista spatiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea
formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare;
aceste parcaje se vor situa la distanta de maxim 250 metri.
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În zona studiată există toate utilitățile urbane necesare: retea de alimentare cu apa și canalizare,
retea de energie electrică, rețea de gaze naturale. Beneficiarul și proiectantul sunt obligați să respecte toate
condițiile avizelor și acordurilor obținute de la deținătorii de rețele și concluziile studiului geotehnic.
Beneficiarii și proiectantul sunt obligati să respecte toate condițiile avizelor și acordurilor obținute de la
deținătorii de rețele precum și concluziile studiului geotehnic.
Bilanț teritorial propus :

Beneficiarul și proiectantul sunt obligați să respecte toate conditiile avizelor și acordurilor obținute de
la deținătorii de rețele precum și concluziile studiului geotehnic.
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
PLANIFICARE URBANĂ
ADRIANA BLAGA

SERVICIUL JURIDIC ŞI LEGALITATE
MIHAIL NEDELCU
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