
R O MÂ N I A
JUDEŢUL BACAU
PRIMÂR1A MUNICIPIULUI b a c Au

Nr. 2/334 din

C E R T I F I C A T  DE U R B A N I S M
Nr, *£ / O  Din: o4-0» OG-

în scopul:
1.1.1 .A) EXTINDERE SI SUPRAETAJARE CONSTRUCŢIE PENTRU SEDIU SOCIAL .FIRMA SI BIROURI

AVOCATURA

Ca unnurc cererii adresate de ________________ SC DMP ENTERPRISES SRL__________________
cu domiciliul\sediul în judeţul___________ BACAU___________localitatea_____________ BACAU__________
satu l_______________ MĂRGINENI_______________, sectorul _ jl_ ,  cod poştal ___________ :_________
x truda_____________________ :____________________  ,nr_____ ^ 0  ,bl_____________ :____________ (
ac - .et. - .ao  - . tel./fax ___________ a___________ ,e-m ail___________:__________ _
inregistratâ la nr. _________2/334_________ din 26-05-2014____,

pentru imobilul • teren şi/sau construcţii • situat In judeţul Bacau, Municipiul Bacau,
satul ____________________:___________________ _ sectorul '  cod poştal: ___________:__________ _
strada___________ str. Mihai Eminescu___________ , nr. IBIS . b l.________________ -________________,
sc.  :— ,« t— :— ,ap-----•— , sau identificat prin:__________ PlflttdC ŞilWttiMlL «dflgtTCl ----------------!

în temeiul reglementarilor documentaţiei de urbanism n r .__________ 250_________  / ______ 2008______ >
faza PUQ aprobată prin Hotărârea Consiliului Ixical Bacău nr 84 din 13.04.2012 _______

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii .republicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul este situat în intravilanul municipiului Bacau.
Imobilul este proprietate privata conform Contractului de vânzare-cumpârare nr. 1258 din 21.05.2013.

2 REGIMUL ECONOMIC

Folosinţa actuală: teren curţi construcţii;copertina.

Funcţiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă insttutii publice,servicii, inclusă in UTR 3.

Terenul sc află în zona "A" de unpozitare.



3. REGIMUL TEHNIC 
Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:
LUCRĂRI DE • EXTINDERE si SUPRAETAJARE CONSTRUCŢIE PENTRU SEDIU SOCI AL,FIRMA si BIROURI 
AVOCATURA

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie dc construire sau autorizaţie de desfiinţare şi nu 
_____________________  conferfl dreptul de a executa lucrări de construc ţ i i . _______ ___  ______

4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - dc 
construirc/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

AGENŢIA PT. PROTECŢIA M ED IU LU I, str Oituz nr. 23 mun. BACAUjud. Bacau
In  aplicarea Diiectivoi Coniiliuhii 85/337/CEE (Directiva EIA ) privind «valuaroa efoctclor anumitor proiecta publioe f i privato aaupra mediului, m odificaţi prin 

D irectiva C oniilhilui 97 /11/CE fi prin D irectiva C oniiliului f i l ’arlamontului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri fi 
progrem o in logitura cu m ediul fi modificarea, cu privire la participarea publicului f i acceaul la justiţie, a Directivei 85'337/CEE fi a Directivei 96'61/CE, prin 
cortificatul do urbaniam io  com unici solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritoriali do m ediu pentru ca acoaita i i  analizeze fi a l  decid!, după caz. 
lnoadraroa/nolncadrarea proiectului inveatitioi publioo/privnte tn liata proiectelor aupuao evaluării impactului aaupra mediului.

tn  aplicarea prevederilor Directivei Conailiuhii 85/337/CEE. procodura do emitere a acordului de mc<liu ao deaftfoara dup! cmitoroa certificatului do urbaniam, 
anterior depunorii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor do construcţii Io autoritatea adminiatraţioi publice competente.

tn  vederoa aatiafaccrii cerinţelor cu privire ta procedura do omitoro a acordului de m ediu, autoritatea competenta pentru protcoţia m ediului atabilofto mocaniamul 
aaiguririi conaultlrii publice, centralizlrii opţiunilor publicului f i al form ullrii unul punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele 
conaultlrii publice, 

în  accito condiţii:

D up! primirea prezentului certificat de urbaniam, titularul ara obligaţia do a ao prezenta In autoritatoa compotont! pentru protecţia modiutui In 
vodoroa ovalulrii iniţiale a investiţiei f i  atabilirii nccoaiuţii evaluării efectelor acoateia aaupra modiului. tn  urma evaluării iniţiale a  inveatiţioi ae va 

emite actul adminUtrativ al autorităţii compctcnto pentru protecţia modiului.

tn  situaţia in caro autoritatoa competenU pentru protecţia m ediului atabilcfto neceaitatea ovalulrii efectelor investiţiei aaupra mediului, 
solicitantul are obligaţia de a notifica acoal fapt autoritAţii adminiatraţioi publice competonţo cu privire la m enţinerea cererii pentru autorizarea

executării lucrlrilor do con» truc ţii.

In situaţia tn care, dup! cmiteroa certificatului do urbaniam ori pe pnreurau! derulării procedurii do evaluare a efectelor investiţiei aaupra 
mediului, aolicitantul renunţ! la intenţia do realizare a inveitiţici, aceata are obligaţia de a notifica acoat fapt autorităţii adminiatraţioi publice

competente.



5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE VA FI 
ÎNSOŢITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a) certificatul de urbanism (copie);
b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau. dupâ caz, extrasul de plan 

cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care 
legea nu dispune altfel (copie legalizată);

c) documentaţia tehnică - D.T.. după caz (2 exemplare originale):
0  D.T.A.C. □  D.T.O.E. □  D.T.A.D.

d) avizele şi acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism: 
d .l) avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:
0  alimentare cu apă 0  gaze naturale Alte avizc/acorduri
0  canalizare B  telefonizare □
0  alimentare cu energie electrică Q  salubritate 
0  alimentare cu energic termică Q  transport urban
d.2) avize şi acorduri privind:
0  securitnteu la incendiu □protecţie civilă 0  sănătatea populaţiei

d.3) avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):
- INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONS TRUCŢII 

STATUI- MAJOR GENERAL
POLIŢIA RUTIERĂ
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ, CULTE ŞI PA TRIMONIU CULTURAL NAŢIONAL BACĂU 

d.4) Studii de specialitate
- RAPORT DE AUDIT ENERGETIC
- CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA A CLĂDIRII
- PLAN URBANISTIC DE DETALIU

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului (copie);

0  documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): 

taxa emitere autorizaţie de construire

Achitat taxa de 9 lei, conform chitanţei nr. 1709727(19) din 13-05-2014
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct /  prin poştă la data de c?0 O k  o? â /4*



în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
constructiijepublicatâ, cu modificările si completările ulterioare.

se prelungeşte valabilitatea 
Certificatului de urbanism nr.

de la data de t L ( / . p a n a  la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să 
obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.

SECRETAR, 

ARHITECT ŞEF,

( r r v 'v /r> 0 /i

Data prelungirii v a l a b i l i t ă ţ i i : . ... /
Achitat taxa d e .... X ...........lei, conform Chitanţei n d i n
Transmis solicitantului la data de ./ .c A £ ^ /3 îre c t/p r in  poştă



Anexă la Certificat de urbanism nr. * f/0  din JO-QG- JO /4- REGIM TEHNIC

Imobilul se află In:
-zona I -  zonă cu regim de înălţime pentru construcţii impus, conform Ordinului nr. 118/2003;
-zona de protecţie a patrimoniului cultural;
Parţial imobilul se afla in zona de siguranţa a unităţilor militare.
FUNCŢIUNEA DOMINANTA A ZONEI:
-instituţii publice reprezentative, instltutil publice de interes regional sau local, servicii, comerţ, situate in 
clădiri independente sau cu alte funcţiuni (ex. la parterul blocurilor de locuit).
-zona cu instituţii de interes public si/sau terenuri libere care prin adaugare de noi obiective va conduce la 
ridicarea gradului de confort urban.
FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE ADMISE:
-locuire;
-odihna si agreement (spatii verzi amenajate si platforme pietonale aferente obiectivelor propuse); 
-circulaţie pietonala si carosabila;
-staţionare autovehicule (parcaje, garaje);
-echipare tehnico-edilitara si construcţii aferente.
UTILIZĂRI ADMISE:
-funcţiuni administrative, funcţiuni financiar-bancare. funcţiuni comerciale cu caracter urban, funcţiuni 
comerciale cu caracter extraurban, funcţiuni de cult. funcţiuni de cultura, funcţiuni de Invatamant, 
funcţiuni de sanatate, funcţiuni de sport, funcţiuni de turism cu caracter intraurban, funcţiuni aferente 
infrastructurii de transport public, servicii aferente zonelor de locuinţe (servicii de proximitate), 
echipamente publice aferente zonelor de locuinţe.
SE SOLICITA EXTINDERE SI SUPRAETAJARE CONSTRUCŢIE CE VA AVEA DESTINAŢIA DE 
SEDIU FIRMA SI BIROURI
Se vor respecta distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei conform 
Codului Civil, distantele minime necesare intervenţiilor in caz de incendiu, precum si distantele prevăzute 
de normele sanitare.
Regim de inaltime admis: P+4 
POT max = 75% CUT = 2,0
Utilitati existente in zona: energie electrica, gaze,telecomunicaţii,apa,canalizare,energie termica. 
Construcţia va fi prevăzuta cu:
-rampă acces pentru persoane cu handicap locomotor;
-accese carosabile;
-parcaje si/sau garaje;
-spaţii verzi şi plantate cu rol de decorativ;
Accesele in incinta nu vor influenta fluxul auto si pietonal existent in zona.
Volumetria construcţiei noi(conformare,proportii.dimensiuni)va respecta va trasaturile generale ale 
ţesutului urban existent.
Datorita condiţiilor specifice de amplasament si a importantei obiectivului de investiţii,reglementari cu 
privire la accesurile auto si pietonale,retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, 
conformarea arhitectural-volumetrica. modul de ocupare a terenului, designul spatiilor publice se vor 
stabili printr-un Plan urbanistic de detaliu.
Aspectul exterior al construcţiei cu destinaţia de sediu firma si birouri,nu va deprecia aspectul general al 
zonei.

NOTA:
1. D.T.A.C. se va putea intocmi numai după aprobarea P.U.D. cu obligativitatea respectării întocmai a 
prevederilor acestuia.
2. Pana la depunerea P.U.D. se va rezolva problema acceselor si parcajelor necesare
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