
 

         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 
 

 

 

PROIECT DE HOTARARE  
 nr. 848  din  06.12.2022 

 
 

privind: aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul 
municipiului Galaţi, U.T.R. 25, str. Română, nr. 7-9, în vederea realizării de 
locuințe colective (P+4E)  și  împrejmuirea terenului 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 expunerea de motive 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. 
155791/28.07.2022, al documentaţiei Plan Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în 
intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 25, str. Română, nr. 7-9, în vederea realizării de 
locuințe colective (P+4E)  și  împrejmuirea terenului proprietate,  individualizat în Anexa 1 
care face parte integrantă din prezenta hotarâre. 

 

Art. 2 – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, pentru terenul situat în intravilanul 
municipiului Galaţi, U.T.R. 25, str. Română, nr. 7-9, în vederea realizării de locuințe colective 
(P+4E)  și  împrejmuirea terenului proprietate, beneficiar S.C. Efes World Trade S.R.L., 
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, a Regulamentului local de urbanism și 
Strategiei de dezvoltare spatială a municipiului Galați, aprobate 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 sau 
până la aprobarea unei documentații de urbanism de același nivel sau de nivel superior. 
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, 
                                                                       Secretarul Municipiului Galaţi, 
                                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 planului urbanistic zonal (P.U.Z.), întocmit pentru zona 
situată în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 25, str. Română, nr. 7-9 (lot 1/1). 
Inițiatorul,  S.C. Efes World Trade S.R.L., solicită realizarea unor construcții cu funcțiunea de locuințe 
colective (P+4E)  și  împrejmuirea terenului proprietate. 

Parcela care a generat P.U.Z este situată în zona centrală a orașului, are numărul cadastral 
1132008, suprafața de 2 846mp, și aparține initiatorului S.C. Efes World Trade S.R.L, conform Act de 
Dezmembrare, autentificat cu nr. 931, din 28/04/2021, de notar public Palade Costel și a extrasului de carte 
funciară eliberat la cererea nr. 7823/01.02.2022, de O.C.P.I. Galați.  

Zona studiată prin P.U.Z. are suprafața de 34 065mp  și este delimitată:  la nord de strada Serei, la  
est de str. Dr. Nicolae Alexandrescu, la sud str. Movilei, la vest de strada Română. Zona a fost delimitată 
astfel încât să cuprindă vecinatăţile construite asupra cărora investiţia propusă poate produce impact direct. 

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, parcela studiată este încadrată în U.T.R. 25 -  Zona locuințe 
individuale. Utilizări admise: locuințe individuale și colective cu regim mic de înălțime; Suprafața mimimă 
parcela: construire în regim izolat: 200mp. Deschidere minimă 12m; Pentru parcelele cu suprafață mai mare 
de 1000mp se va intocmi P.U.Z.; Bandă de construibilitate 15m / 20m; Clădirile amplasate pe aceeași parcelă 
vor respecta distanțe inre ele egale cu inălțimea la cornișă a celei mai înalte dintre ele. Distanța se poate 
reduce cu ¼ din inălțime numai în cazul in care fațadele prezintă calcane sau sau ferestre ce nu asigură 
iluminarea incăperilor de locuit sau pentru activități ce necesită lumină naturală.  
- regim de construire predominant: izolat;  
- funcţiuni predominante: locuire;  
- retragere minimă față de aliniament: conform caracterului străzii, 3m- 5m;    
- retrageri minime faţă de limitele laterale: 2m - 3m;  
- retrageri minime faţă de limitele posterioare: 5m;   
- P.O.T. maxim admis =  45% ; 
- C.U.T. maxim admis =  1,5; 
- spațiu verde: 2m / locuitor; 
- regim de înălțime maxim admis: P+2E / Hmaxim:9m; 
- suprafață minimă parcela: 250mp; 
- retragerea minimă faţă de aliniament: 3m - 5m; 
- retrageri minime faţă de limitele laterale: minim 3m  (pentru alte funcțiuni decât locuirea: 5m); 
- retrageri minime faţă de limitele posterioare: minim 5m;   

Prin intermediul documentației de urbanism: P.U.Z. se propune modificarea reglementărilor 
anterioare (de mai sus) astfel:   UTR 25,1  va cuprinde   următoarele  zone funcționale:  
Zona locuințe - locuire individuală și semicolectivă (P+2E+M, Hmaxim 12m).  
                          P.O.T. maxim 45%; C.U.T. maxim 1,8; 
Zona mixtă  - locuire colectivă, servicii, comerț  (P+4E+M /Etaj  retras, Hmaxim 18m).  
                         P.O.T. maxim 70%; C.U.T. maxim 1,8; 
Zonă circulații pietonale și carosabile și amenajari aferente; 
    - regim de construire: izolat;  
    - retragerea minimă faţă de aliniament: 5,5 m din axul străzii; 
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    - retrageri minime faţă de limitele laterale: minim 3m / 3,5m pe o latură, pentru cealaltă latură: conform 
Codului Civil; 
    - retrageri minime faţă de limitele posterioare: 3m / 3,5m;   
- circulaţii şi accesuri: Accesul la zona de studiu se face din strada Română, stradă cu ampriza de 12,5m. 
Parcarea autoturismelor se va realiza exclusiv in incintă.  Conform HCL nr. 477/31.10.2019 privind aprobarea 
Regulamentului privind locurile de parcare pentru constructiile noi realizate in municipiul Galati, pentru 
construcţiile de locuinţe individuale, colective sau semicolective: locurilele de parcare necesare se vor 
calcula după cum urmează: 

 Categorii de locuinţe Număr minim de parcări 
1. 
 

Locuinţe individuale  
Suprafaţa construită desfaşurată de maxim 150 mp 1 loc parcare / o locuinţă 
Suprafaţa construită desfaşurată mai mare de 150 mp şi mai mică de 300 
mp 

2 locuri de parcare / o locuinţă 

Suprafaţă construită desfaşurată mai mare de  300 mp 3 locuri de parcare / o locuinţă 
2. Locuinţe colective sau semicolective  

Unitate individuală cu suprafaţa construită desfaşurată de maxim 120 mp 1 loc parcare / o unitate individuală 
Unitate individuala cu suprafaţa construită desfaşurată mai mare de 120 
mp 

1,5 locuri de parcare / o unitate individuală 

Pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii, pentru care există norme diferite de dimensionare 
a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.  

- echipare tehnico-edilitară: în zona studiată există reţele edilitate necesare (retele electrice, rețele de 
alimentare cu apă si canalizare, gaze naturale). Beneficiarul și proiectantul sunt obligați să respecte toate 
condițiile avizelor și acordurilor obținute de la deținătorii de rețele 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”.  

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.D.   Având în vedere cele 
prezentate precum și Raportul informarii și consultării publicului nr. 155791 / 28.07.2022 și Avizul Comisiei 
Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism (C.T.A.T.U.) nr.90-183905/09.09.2022, înaintăm spre 
dezbatere şi aprobare 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, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

        ARHITECT ŞEF AL MUNICIPIULUI GALAŢI, 
                     ARH. CRISTIAN SALMEN 
 

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

 
=                                                                                                                                                                                                                
Redactat:Trăistaru D./05.12.2022 



       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. 25, str. Română, nr. 7-9, în vederea 
realizării de locuințe colective (P+4E)  și  împrejmuirea terenului proprietate. 

 
 
Urmare a solicitării S.C. Efes World Trade S.R.L., este necesară aprobarea 

unui Plan Urbanistic Zonal pentru terenul situat în Galati, U.T.R. 25, str. Română, 
nr. 7-9, în vederea realizării de locuințe colective (P+4E) și împrejmuirea terenului 
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, 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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