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privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 

49553/04.06.2020 privind documentaţia P.U.Z., şi aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal «ELABORARE PUZ – CONSOLIDARE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE 

LOCUINȚĂ EXISTENTĂ» - Focșani, strada Dobrogeanu Gherea nr. 36, T. 34, P. 

2197, nr. cad. 59186/59186 C1 – U1, 59183, pe terenurile în suprafaţă de 159,0 mp. 

 

- având în vedere cererea înregistrată la Primăria Municipiului Focşani sub nr. 

59406/03.07.2020;  

- văzând avizul favorabil al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi 

urbanism AVIZ nr. 9 din 24.07.2020 și Certificatul de urbanism nr. 921 din 

11.06.2019;  

- având în vedere prevederile art. 6, alin. (2) din Regulamentul de informare şi 

consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare 

a teritoriului şi de urbanism din municipiul Focşani, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 239/201; 

- având în vedere prevederile Legii 52/2003, privind transparenţa decizională 

în administraţia publică, republicată; 

- în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1),  art. 47 din Legea nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările 

ulterioare, art. 2 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii 

Guvernului României nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de 

Urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

          - în temeiul art. 129, alin. (2) „c”, alin. (6) „c” și art. 136 alin. (1) din 

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

 

PROPUN: 

 

           Art. 1. Aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 

49553/04.06.2020 privind documentaţia P.U.Z., conform anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 



Art. 2. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal «ELABORARE PUZ – 

CONSOLIDARE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE LOCUINȚĂ EXISTENTĂ»  - 

Focșani, str. Dobrogeanu Gherea nr. 36, T. 34, P. 2197, nr. cad. 59186/59186 C1-U1, 

59183, pe terenurile în suprafaţă de 159,0 mp., conform anexelor nr. 2 (Regulament 

Local de Urbanism) și nr. 3 (Reglementări) care fac parte integrantă din prezentul 

proiect de hotărâre şi având durata de valabilitate de 5 ani de la data hotărârii. 

Art.3.  Lățimea căii de acces pe latura de nord, spre imobilul identificat cu 

numărul cadastral 59184 va fi realizată astfel încât să asigure accesul pentru 

intervenții în caz de incendiu și posibilitatea folosirii unor mijloace de deplasare 

pentru persoanele cu disabilități locomotorii – minim 1,2 m. 

Art. 4. Executarea hotărârii va fi asigurată, conform legii de către domnul 

Nicolau Mircea, de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea și de 

către Primarul Municipiului Focşani, prin Serviciul administraţie publică locală, 

agricultură și Direcția arhitectului șef prin Serviciul strategie și dezvoltare urbană – 

Compartiment PUG/PUD/PUZ. 

Inițiator proiect de hotărâre 

P R I M A R,  

Cristi Valentin MISĂILĂ  

Avizat, 

 Secretarul General al Municipiului Focșani 

  Eduard Marian CORHANĂ 

Proiectul de hotărâre se transmite către: 

- Direcţia arhitectului șef - Serviciul strategie și dezvoltare urbană - Compartimentul PUG/PUZ/PUD 

în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate cu termen de depunere a acestora la data 

de 27august 2020; 

- comisia de urbanism și agricultură, în vederea emiterii avizului, cu termen la data de 30 septembrie 

2020. 

        PRIMAR,       SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, 

       Cristi Valentin Misăilă  Eduard Marian Corhană 
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          ROMÂNIA                                                                                           

   JUDEŢUL VRANCEA                                                                       

MUNICIPIUL FOCŞANI   

          PRIMAR    

  Nr. 66792/27.07.2020 

 

 

                                        REFERAT DE APROBARE 

 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării 

Publicului nr. 49553 din 04.06.2020 privind documentaţia P.U.Z., şi aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal «ELABORARE PUZ – CONSOLIDARE, EXTINDERE 

ȘI MANSARDARE LOCUINȚĂ EXISTENTĂ»  - Focșani, strada Dobrogeanu 

Gherea nr. 36, T. 34, P. 2197, nr. cad. 59186/59186 C1-U1, 59183, pe terenurile în 

suprafaţă de 159,0 mp. 
 

Menționez faptul că în cadrul ședinței de CTATU din 23.07.2020 

documentația «ELABORARE PUZ – CONSOLIDARE, EXTINDERE ȘI 

MANSARDARE LOCUINȚĂ EXISTENTĂ» a fost aprobată și a obținut avizul nr. 

9 din 24.07.2020.  

De asemenea  a fost aprobat și Raportul Informării și Consultării Publicului 

nr. 49553/04.06.2020 privind documentaţia P.U.Z., şi aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal «ELABORARE PUZ – CONSOLIDARE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE 

LOCUINȚĂ EXISTENTĂ»  A fost parcursă toată perioada legală de timp pentru 

informarea și consultarea publicului pentru panou model 1 și 2. Nu au fost 

înregistrate niciun fel de opinii sau observații la nici una din metodele utilizate 

pentru informarea cetățenilor. 

Documentaţia P.U.Z. este însoţită de avizele legale solicitate prin Certificatul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

de urbanism nr. 921 din 11.06.2019 emis de Primăria Municipiului Focşani, Avizul 

de oportunitate 21 din 11.10.2019 și Avizul de PUZ nr. 09/24.07.2020.  

 

În baza celor menţionate mai sus, propun necesitatea iniţierii, supunerii, 

dezbaterii și adoptării acestui Proiect de Hotărâre privind aprobarea Raportului 

Informării și Consultării Publicului nr. 49553 din 04.06.2020 privind documentaţia 

P.U.Z., şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal «ELABORARE PUZ – 

CONSOLIDARE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE LOCUINȚĂ EXISTENTĂ»  - 

Focșani, strada Dobrogeanu Gherea nr. 36, T. 34, P. 2197, nr. cad. 59186/59186 C1-

U1, 59183, pe terenurile în suprafaţă de 159,0 mp. 

 

                                                                  P R I M A R 

Cristi Valentin Misăilă 

 

 

 



 

 

 

     R O M Â N I A  SE  APROBĂ, 
JUDEŢUL VRANCEA  PRIMAR 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

FOCȘANI 

Direcția arhitectului șef 

Serviciul strategie și dezvoltare 

urbană - Compartimentul 

PUG/PUZ/PUD 

Nr. 66798/27.07.2020 

 Cristi Valentin Misăilă 

 

RAPORT 

 
privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 49553 din 

04.06.2020 privind documentaţia P.U.Z., şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

«ELABORARE PUZ  - CONSOLIDARE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE 

LOCUINȚĂ EXISTENTĂ» - Focșani, strada Dobrogeanu Gherea nr. 36, T. 34, P. 

2197, nr. cad. 59186/59186 C1-U1, 59183, pe terenurile în suprafaţă de 159,0 mp. 
 

Având în vedere Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Raportului Informării 

și Consultării Publicului nr. 49553 din 04.06.2020 privind documentaţia P.U.Z. și 

documentaţia pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal «ELABORARE PUZ – 

CONSOLIDARE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE LOCUINȚĂ EXISTENTĂ» - 

Focșani, strada Dobrogeanu Gherea nr. 36, T. 34, P. 2197, nr. cad. 59186/59186 C1 – 

U1, 59183, pe terenurile în suprafaţă de 159,0 mp. și referatul de aprobare emis de 

Primarul municipiului Focșani înregistrat la nr. 66792/27.07.2020 facem următoarele 

precizări: 

Documentația a fost analizată și avizată favorabil în Comisia Tehnică de 

Urbanism și Amenajarea Teritoriului a Municipiului Focșani din data de 23.07.2020, 

conform Avizului nr. 09/24.07.2020.  

Documentaţia este întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, 

republicată, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu Ordinul nr. 233/2016 al 

M.D.R.A.P. privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

350/2001, ale Planului Urbanistic General al municipiului Focşani şi ale 

Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. 525/1996. 

Terenurile în suprafață de 159 mp sunt proprietatea domnului Nicolau Mircea, 

conform Actului de partaj voluntar autentificat sub nr. 1134/10 iunie 2014. 

Conform PUG/2000, terenurile se află în UTR. 28, L.I. 28.c (zonă protejată), în 

subzonă de locuințe individuale. Reglementările existente ale zonei sunt, conform 

PUG/2000, următoarele: Regim de înălțime P+2, POT max =35%, CUT max. = 1,05.  

Terenul se află în partea de vestică a municipiului Focșani, cu acces din strada 

Dobrogeanu Gherea nr. 36. Terenul are ca vecinătăți: la nord – proprietate particulară 

număr cadastral 59184, la est – proprietate particulară, la sud – str. Dobrogeanu 

Gherea, la vest – proprietate particulară. 

 

 



 

 

 

Pe terenul analizat se propune realizarea următoarelor subzone:  

– consolidare, extindere și mansardare locuință existentă – 110,0 mp 

- subzonă aferentă circulații pietonale, carosabile și parcaje – 33,00 mp 

- subzonă spații verzi plantate – 16,00 mp. 

 

Principala cale de comunicare existentă în zonă este strada Dobrogeanu 

Gherea, care face legătura cu principalele artere ale municipiului. Accesul carosabil 

nou creat, se va realiza pe latura estică, fiind comun cu lotul învecinat cu numărul 

cadastral 59184, în acest sens există o declarație notarială, autentificată sub nr. 642 

din 23 iunie 2020. În interiorul proprietății se vor realiza două locuri de parcare, 

respectând condițiile impuse de HCL 345/2019 privind normarea numărului de locuri 

de parcare pentru construcțiile noi Municipiul Focșani. 

Amplasarea construcțiilor pe parcelă se va face cu respectarea Ordinului nr. 

114/2014 al Ministerului Sănătății. 

Clădirea va fi amplasată retras, față de limita de proprietate, conform planșei de 

reglementări și condițiilor impuse în ședința CTATU din 23.07.2020, astfel: 

- pe latura de nord –  minim 1,20 m.  

- pe latura de est - 2,45 m.  

- pe latura de sud – 0,90 m. 

 

Lățimea căii de acces pe latura de nord, spre imobilul identificat cu numărul 

cadastral 59184  va fi realizată astfel încât să asigure accesul pentru intervenții în caz 

de incendiu și posibilitatea folosirii unor mijloace de deplasare pentru persoanele cu 

disabilități locomotorii – minim 1,2 m. 

Principalele elemente ale temei program sunt:  

- consolidarea, extinderea și mansardarea locuinței existente; 

- reglementarea gradului de constructibilitate a terenului pentru 

consolidare, extindere și mansardare locuință existentă; 

- Realizarea de locuri de parcare în interiorul proprietății, conform HCL 

345/2019; 

- Rezolvarea utilităților prin racordarea la rețelele existente în zonă, prin 

grija beneficiarului, cu respectarea avizelor de specialitate. 

 De asemenea se vor asigura subzonă aferentă circulației pietonale și subzonă 

de spații verzi. 

Indicatorii urbanistici propuși: 

POT maxim = 70%  

CUT maxim = 1,26. 

Regimul maxim de înălțime propus P+M, cu H. maxim la cornișă =5 m. 

Spațiile verzi vor fi amenajate în proporție de 10 % din totalul terenului 

reglementat, în suprafață de 159,0 mp respectând astfel H.G. 525/1996. 

Documentaţia P.U.Z. este însoţită de avizele legale solicitate prin Certificatul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

de urbanism nr. 921 din 11.06.2019 emis de Primăria Municipiului Focşani. 

Deasemenea s-a obținut Avizul favorabil al Comisiei tehnice de amenajarea 

teritoriului şi urbanism nr. 9 din 24.07.2020 și Avizul de Oportunitate nr. 

21/11.10.2019. 



 

 

 

S-a procedat la informarea și consultarea publicului conform legislației în 

vigoare, fiind parcursă toată perioada legală de timp. Din partea persoanelor 

interesate nu au fost înregistrate opinii, observații sau recomandări. 

  Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2). „c”, alin. (6) „c”  1 din 

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

Consiliul Local al municipiului Focşani administrează domeniul public şi privat şi 

avizează sau aprobă în condiţiile legii documentațiile de amenajare a teritoriului și 

urbanism ale localităților. 

 

Faţă de cele menționate mai sus susținem proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Raportului  Informării și Consultării Publicului nr. 49553 din 04.06.2020 

privind documentaţia P.U.Z., şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal «ELABORARE 

PUZ  - CONSOLIDARE, EXTINDERE ȘI MANSARDARE LOCUINȚĂ 

EXISTENTĂ» - Focșani, strada Dobrogeanu Gherea, nr. 36, T. 34, P. 2197, nr. cad. 

59186/59186 C1-U1, 59183, pe terenurile în suprafaţă de 159,0 mp. 
 

 

  p.Arhitect Șef                                Întocmit 

      Șef Serviciu                                               Ramona Ivan 

              George-Daniel                                         

                       Păduraru-Coban 

 

 

 

 

 

 

 


























