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MEMORIU DE PREZENTARE
 1. INTRODUCERE
 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei
• Denumirea lucrării                 SUPERMAGAZIN, RACORDURI UTILITĂŢI ŞI 

                                               ÎMPREJMUIRE TEREN
• Amplasament                         str. Constantin Platon nr 14, mun Bacău,  jud. Bacău
• Beneficiar:                              Saftiuc Corneliu şi Slic Mihai Iulian  
• Proiectant                               S.C.  RESMIN  S.R.L.
• Data elaborării:                       februarie 2012

1.2. Obiectul  P.U.Z.
           Solicitări ale temei program

Scopul lucrării este întocmirea unui P.U.Z. ca urmare a solicitării prin certificatul de 
urbanism eliberat  de Consiliul  Municipal  Bacău şi  a  avizului   de oportunitate  solicitat  de 
beneficiar în vederea obţinerii autorizaţiei de construire.

Conform articolului nr. 32 din Ordonanţa nr. 27/27.08.2008 în vederea modificării şi 
completării Legii nr. 350/2001 pentru obţinerea unor derogări de la prevederile P.U.G.-ului şi 
justificarea unor intervenţii urbanistice, care nu se înscriu în prevederile P.U.G.-lui aprobat, în 
cazul  de  faţă  schimbarea  funcţiunii  zonei  se  impune  elaborarea  unei  documentaţii  de 
urbanism P.U.Z. 

P.U.Z.  are  un  caracter  de  reglementare  specifică,  detaliată  pentru  zona  studiată 
asigurând corelarea dezvoltării urbanistice a zonei cu prevederile din P.U.G.

Prin P.U.Z. se stabilesc obiectivele, priorităţile şi reglementările de urbanism.
        Prin  certificatul de urbanism, eliberat la cererea beneficiarului de Consiliul  Judeţean 
Bacău,  se  solicită  o  documentaţie  de  urbanism (P.U.Z.).în  vederea analizării  în  Comisia 
Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism.  

 Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţii pentru zona studiată
Conform Planului Urbanistic General proiect nr. 34/1999 elaborat de S.C. URBINO 

PROIECT S.R.L. Bucureşti şi aprobat cu Hotărârea Consiliului Local terenul face parte din 
categoria de folosinţă agricolă în intravilanul municipiul Bacău – UTR 23 .

 a.Zona studiată are suprafaţa de 34.000 mp din care 8.000 mp este suprafaţa de 
teren deţinută de beneficiarul prezentei documentaţii, conform actelor de vânzare-cumpărare 
şi ulterior de dezmembrare,  nu  face parte dintr-o zonă reglementată printr-o documentaţie 
de urbanism. 

b.Folosinţa actuală este teren agricol, într-o zonă mai largă de locuinţe pe lot cu regim 
mic de înălţime.

Funcţiuni complementare admise: anexe gospodăreşti .
Funcţiuni permise: construcţii care servesc activităţile admise a se desfăşura : servicii, 

comerţ, căi de circulaţie, reţele tehnico – edilitare. 
În baza art. 47 alin. 2 din Legea nr. 350/2001, Consiliul Local, analizând oportunitatea 

aplicării acestor prevederi, a stabilit:
• teritoriul care urmează să fie reglementat;
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• funcţiunea reglementată: 
• organizarea reţelei stradale;
• organizarea arhitectural urbanistică în funcţie de caracteristicile structurii urbane;
• modul de utilizare a terenurilor;
• dezvoltarea infrastructurii edilitare;
• statutul juridic şi circulaţia terenurilor;

1.3. Surse documentare
Anterior acestei documentaţii s-a întocmit:

•  Planului Urbanistic General nr 34/1999;
             Concomitent cu această  documentaţie s-au întocmit:
• D.T.A.C.  elaborat de S.C.  RESMIN   S.R.L. Bacău
• studiu geotehnic elaborat de  S.C. FRONTAL D.I. SYSTEMS  S.R.L. Bacău
             Documentaţia a fost elaborată în conformitate cu prevederile actelor normative în 
vigoare, specifice sau complementare documentaţiei de urbanism.
• Codul civil;
• Legea pentru autorizarea execuţiei construcţiilor (nr. 50/1991 - republicată);
• Legea fondului funciar (nr. 18/1991, republicată);
• Legea nr.84/1996 privind îmbunătăţirile funciare
• Legea privind circulaţia juridică a terenurilor (nr. 54/1998);
• Legea privind protecţia mediului (nr. 137/1995 - republicată);
• Legea privind regimul juridic al drumurilor (nr. 82/1998);
• Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
• Ordonanţa nr.27/27-08-2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001
• H.G.R. nr. 525/1996 modificat pentru aprobarea R.G.U.;
• H.G.R. nr.51/1992 privind unele măsuri  pentru îmbunătăţirea activităţii  de prevenire  şi 

stingerea incendiilor,cu modificări prin H.G.R. nr.616/1993şi H.G.R. nr.71/1996
• H.G.R. nr.101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale  privind caracterul  şi  mărimea 

zonelor protejate sanitare.
• Ordinul  Ministerului  Sănătăţii  nr.  536/1997,  pentru  aprobarea  normelor  de  igienă şi  a 

recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.
• Ordinul nr.34/N/M 30/3422/4221/1995 al M.L.P.T.L., M.Ap.N., M.I.,S.R.I. pentru aprobarea 

Precizărilor  privind  avizarea  documentaţiilor  de  urbanism  şi  amenajarea  teritoriului 
precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea construcţiilor.

 2. STADIUL  ACTUAL  AL  DEZVOLTĂRII
 2.1. Evoluţia zonei şi încadrarea în localitate
        Zona care este luată în studiu este amplasată în partea de nord - vest a municipiului 
Bacău, str C. Platon nr 14 ce accede în DN2 (E85) – Calea Romanului spre est la 100 m de 
amplasament.  Zona studiată este în intravilan, iar funcţiunea  zonei stabilită prin P.U.G., 
permite dezvoltarea în perspectivă a unei zone de servicii şi comerţ compatibilă cu zona de 
locuinţe deja închegată.

Zona are  potenţial de dezvoltare având în vedere poziţia sa faţă de  DN 2 (E85) şi 
faptul că terenurile ce mai sunt disponibile pentru construcţii (cca 11 ha) au suprafeţe mari 
fiind deţinute de puţini beneficiari, interesaţi de investiţii cu potenţial ridicat de profitabilitate.  

 2.2.       Elemente ale cadrului natural 
        Clima

Zona studiată se găseşte în zona climatului continental, cu influenţe ale maselor de 
aer  arctic  (anticiclonul  siberian)  în  perioada de iarnă  şi  aer  cald  de  tip  mediteranean în 
perioada verii. 

Temperatura medie anuală este de 9,01°C. 
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Climatul are influenţe montane, cu ierni mai scurte şi veri  calde urmate de toamne 
prelungite;  dinamica atmosferică este moderată,  vânturile  dominante fiind dinspre vest  şi 
nord - vest. 

Cea mai scăzută temperatură medie lunară este de -3,3 °C, în luna ianuarie şi cea 
mai ridicată temperatura medie lunară este de +19,5°C, în luna iulie. 

Teritoriul  municipiului  este  situat  într-o  zonă  cu  precipitaţii  destul  de  abundente. 
Precipitaţiile medii atmosferice totalizează anual 690 mm.

În paralel cu P.U.Z.-ul s-a întocmit studiul geotehnic. 
a. Consideraţii geomorfologice, geologice şi hidrogeologice
Geomorfologic, amplasamentul este situat la nivelul terasei inferioare a râului Bistriţa-

unitate  reprezentată  din  punct  de  vedere  geologic  prin  depuneri  fin  sedimentare  cu 
caracteristici geotehnice variabile, de grosimi reduse, urmate de un orizont grosier (pietriş cu 
bolovăniş  şi  nisip),  de  vârstă  cuaternară,  dispuse discordant  peste  formaţiuni  mai  vechi, 
marnoase, aparţinând Miocenului superior, ce constituie fundamentul semistâncos al regiunii. 
În orizontul grosier este cantonată pânza de apă freatică , la adâncimi cuprinse între -2,00 m 
şi -6,50 m de la cota terenului natural.

b. Litologie
Stratificaţia  terenului,  observată  într-un  foraj  executat  pe  amplasament  este 

următoarea:
• la suprafaţă un strat de sol vegetal cu rădăcini de plante în grosime de 0,30 m;
• un strat de praf argilos uşor nisipos (fracţiune nisipoasă fină), cu o umiditate redusă, 
galben-cafeniu, plastic vârtos-tare, cu grosimea de cca. 1,20 m; conţine rar pietriş mărunt;
• la -1,50 m CTN apare un strat subţire (0,20 m grosime) de nisip cafeniu cu benzi ruginii, 
umed, îndesat;
• stratul  aluvionar  grosier  constituit  din  pietriş  poligranular  rulat  cu  nisip  şi  bolovăniş, 
având un grad mediu-ridicat de îndesare, apare începând cu -1,70 CTN , dar suprafaţa de 
sedimentare a acestuia poate prezenta denivelări, specifice stratificaţiei de terasă inferioară.

Stratificaţia  prezentată  permite  încadrarea  terenului  în  categoria  „terenuri  bune  de 
fundare”, conform STAS 3300/2-85, pct 1.6.4., tabel 1 (corelat cu NP112/2004).

c. Concluzii şi recomandări
-  Suprafaţa  destinată  viitoarei  construcţii  este  plană,  aproximativ  orizontală,  are 

stabilitatea generală şi locală asigurată şi este ferită de pericolul inundaţiilor; nivelul apei din 
lacul de acumulare şi din canalul UHE (în cadrul sistemului hidroameliorativ al râului Bistriţa) 
este dirijat controlat. Cota medie absolută la suprafaţa terenului este 162,50. Există condiţii 
pentru realizarea unei sistematizări verticale optime.

- Stratul natural bun de fundare va fi stratul de praf argilos uşor nisipos, cu rar pietriş 
mărunt şi bolovăniş,  puţin umed, cu plasticitate mijlocie,  plastic vârtos-tare, ce apare de la 
-0,30 m CTN.

- Fundarea se va face direct în stratul natural recomandat, respectând o adâncime 
minimă de fundare de -1,20 m CTN, asigurând astfel  şi  depăşirea adâncimii  maxime de 
îngheţ.

- Dimensionarea fundaţiilor şi calculul fundaţiilor şi calculul terenului de fundare se vor 
putea  face  pe  baza presiunilor  convenţionale,  utilizând Pconv=200 KPa pentru  gruparea 
fundamentală de sarcini, în conformitate cu STAS 3300/2/85.

- Eventualelor corecţii de adâncime, se vor face conform anexei B din acelaşi STAS , 
utilizând k1=0,05, k2=2,0 şi γ=17,5 kN/mc.

- Construcţia va fi prevăzută cu trotuare etanşe de jur împrejur, pentru a împiedica 
pătrunderea  apelor  de  suprafaţă  în  terenul  de  sub  fundaţii;  deşi  praful  argilos  are  o 
permeabilitate redusă, variaţiile mari de umiditate pot favoriza în timp producerea unor tasări 
diferenţiate.,

- Adâncimea maximă de îngheţ în zona Bacău este de -0,80-0,90 m CTN, conform 
STAS 6054/77.

- Din punct de vedere seismic, amplasamentul se înscrie în zona cu:
ag=0,28 g şi Tc=0,7 s, conform raionării date de normativul P100/1-2006.
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- Pânza freatică  este situată la cca. -2,50 m CTN, cu posibilitatea creşterii nivelului cu 
maxim  +0,50m  în  urma  precipitaţiilor  abundente  sau  a  unor  infiltraţii  dinspre  lacul  de 
acumulare; nu va influenţa negativ terenul de fundare sau fundaţiile nici în timpul execuţiei şi 
nici pe parcursul exploatării construcţiei.

2.3.   Situaţia terenurilor
   În  cadrul  zonei  studiate  în  suprafaţă  de  34.000,00  mp  este  amplasată  incinta 
beneficiarului, în suprafaţă 8.000,00 mp, care se învecinează cu:
• la nord - teren liber de construcţii - prop SC CONBAC SA Bacău; 
• la sud  - strada Constantin Platon;
• la est   - teren liber de construcţii - prop Saftiuc Corneliu şi Slic Mihai Iulian; 
• la vest - prop  Bircoci Lăcrămioara, Cojocaru Mihai şi alee acces. 
 
2.4.    Echiparea tehnico – edilitară

În zonă există reţele de apă în sistem centralizat şi retea distribuţie gaze presiune 
redusă.
 În zonă există linie electrică aeriană ce deserveşte locuinţele şi de la care se poate 
realiza branşament pentru obiectivul propus.

2.5. Principalele disfuncţionalităţi
Disfuncţionalităţile care le semnalăm în urma analizei situaţiei existente, sunt: 

• lotul face parte din zona cu teren arabil situat în intravilanul municipiului Bacău,
zonă în care autorizarea executării lucrărilor de construcţii este restricţionată în 
condiţiile Legii nr. 50/191 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
până la reglementarea printr-o documentaţie de urbanism aprobată;

• reţeaua tehnico-edilitară  este incompletă; 

 3. PROPUNERI  DE  DEZVOLTARE  URBANISTICĂ
 3.1.      Prevederi  ale  PUG

Zona studiată, conform P.U.G.-ului elaborat în 1999, este adiacentă unei zone care a 
fost  reglementată ca zonă pentru locuinţe pe lot cu regim mic de înălţime spre vest şi sud şi 
pentru servicii şi comerţ în nord (show room auto Peugeot) .

3.2     Modernizarea  circulaţiei
În cazul de faţă este necesar a se moderniza drumul care deserveşte zona studiată, 

fiind vorba de strada Constantin Platon care nu este asfaltată.
Strada nu este modernizată şi are o lăţime de 6,00 m. Se propune modernizarea ei şi, 

conform Ordinului nr.50/27-01-1998, se propune lărgirea prospectului la 7,00 m cu trotuare 
pe ambele părţi. 

S-au prevăzut un acces auto şi pietonal în incintă din drumul existent, care accede 
într-o platformă de cca 500 mp.

Carosabilul  se  continuă  în  toată  incinta  în  scopul  facilitării  accesului  la  toate 
amenajările impuse de rezolvarea utilităţilor edilitare necesare funcţiunii investiţiei, precum şi 
pentru accesul maşinilor de intervenţie a pompierilor.

Se vor  asigura două accese carosabile,  unul  pentru intrarea şi  unul  pentru ieşirea 
autovehicolelor.

Parcările se vor realiza în afara domeniului public. S-au prevăzut locuri de parcare 
conform HG 525/1998, respectiv 72 locuri de parcare.

3.3. Zonificare  funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici
          Zona luată în studiu este o zonă  de locuinţe pe lot cu regim mic de înălţime spre vest 
şi sud precum şi de terenuri cu suprafeţe mari nereglementate având folosinţă agricolă. 

În organizarea arhitectural – urbanistică a zonei se vor avea în vedere  următoarele 
reglementări:
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• respectarea proprietăţilor, ca urmare a punerii în posesie conform Legii nr. 18/1991;
• suprafaţa solicitată va fi scoasă din circuit arabil şi reglementată ca funcţiune de comerţ 

şi servicii;
• completarea infrastructurii tehnico-edilitare;
• stabilirea unor indici de ocupare şi utilizare a terenului

S-a luat în studiu toată zona, inclusiv strda Constantin Platon pe distanţa de cca 200 
m, întrucât la cca. 100 m distanţă de amplasamentul beneficiarului se accede în str Calea 
Romanului.

                  Bilanţ   teritorial   zonă   studiată

Zone funcţionale
EXISTENT PROPUS

Suprafaţa 
(mp)

Procent din 
total %

Suprafaţa 
(mp)

Procent din 
total %

1 Zonă de locuit, din care: 6.600,00 19,41 14.342,00 42,19
-suprafaţa construită 703,00 4.749,50

2 Zonă teren arabil 22.914,00 67,39 14.741,00 43,37
3 Circulaţie carosabilă 3.874,00 11,40 3.917,00 11,50
4 Circulaţie pietonală 

(trotuare) 612,00 1,80 1.000,00 2,94

TOTAL SUPRAFAŢĂ 
STUDIATĂ 34.000,00 100,00 34.000,00 100,00

      Conform  H.G.  525/1998  anexa  2  procentul  de  ocupare  a  terenului  în  zonele 
comerciale şi servicii se stabileşte în urma unor studii de fezabilitate. 

Soluţia  propusă  pentru  organizarea  incintei  a  avut  în  vedere  atât  solicitarea 
beneficiarului de a realiza o investiţie, ce constă într-o clădire de  supermagazin, precum şi 
respectarea  H.G.R.525/1998  pentru  aprobarea  Regulamentului  General  de  Urbanism.  În 
acest sens s-a stabilit o suprafaţă de 1.903,50 mp zonă verde, un procent de 23,80 % , care 
are rol şi de protecţie şi un număr de 72 locuri de parcare.

                        Bilanţ  teritorial  în   limita  incintei   beneficiarului

Zone funcţionale
EXISTENT PROPUS

Suprafaţa 
(mp)

Procent din 
total %

Suprafaţa 
(mp)

Procent din 
total %

1 Teren arabil 8.000,00 100,00
2 Suprafaţa construita 4.046,50 50,58
3 Platforma şi parcaje 2.050,00 25,62
4 Zona verde protecţie 1.903,50 23,80

TOTAL ZONĂ - 
INCINTĂ BENEFICIAR 8.000,00 100,00 8.000,00 100,00

Indicii obţinuţi sunt
P.O.T.= 50,58%                  C.U.T. =  0,50
Se scoate din circuitul agricol suprafaţa de 8.000,00 mp.

 
3.4.    Caracteristici şi capacităţile construcţiilor
          Investitia ce se va realiza va fi o construcţie pe parter cu accese pentru salariaţi, 
public, aprovizionare produse  şi expediţie. 
         Structura de rezistenţă a construcţiei  este din cadre şi ferme metalice transversale cu 
travei de 6 m şi deschideri de 8,50 m şi 18 m. Stâlpii se vor executa din profile metalice şi vor 
fi încastraţi la bază şi articulaţi  la partea superioară, la nivelul fermelor. Închiderile se vor 
executa din panouri tristrat. Învelitoarea se va executa din panouri tristrat ce se va rezema pe 

5



pane metalice.  Infrastructura va fi realizată cu fundaţii pahar monolite sub stâlpii metalici şi 
grinzi de soclu pe contur, ce reazemă pe fundaţiile pahar.

Parametrii construibili

a.  Suprafata construita=4.030,00 mp
      Regim de înălţime – parter

                 Categoria de importanţă „C”
       Hatic=+3,35, +9,35 m

                  Hcoamă=+3,35, +4,00 m
b. Gospodăria de ape:

-Rezervor apa=150 mc 
-Staţie de pompare

c.   Bazin vidanjabil
d.   Cabină poartă şi grup electrogen 16,50 mp
e.   Platformă ptr pubele gunoi

3.5.     Dezvoltarea echipării edilitare
Pentru alimentarea cu apă a obiectivului în studiu s-a propus:

1. Alimentarea cu apă potabilă din reţeaua publică din str Calea Romanului cu extinderea 
reţelei  de apă şi  realizarea unui  branşament Dn 150 mm cu cămin de apometru pentru 
măsurarea consumului amplasat la limita proprietăţii.
2. Evacuarea apelor uzate menajere se propune a se realiza cu bazin vidanjabil până la 
realizarea colectorului de canalizare în sistem centralizat stradal al municipiul Bacău. 
3. Evacuarea apelor pluviale se va realiza prin burlane exterioare la rigole şi spaţii verzi . 
4. Alimentarea cu energie electrica se va face din reţeaua electrică existenta în zona.  

Beneficiarii  se vor racorda la reţeaua electrică după ce vor obţine avizul de la S.C.E-
ON S.A. Proiectarea şi realizarea racordurilor se vor face de către specialişti autorizaţi. 
5. Energia termică se va realiza în sistem local cu centrală termică pe gaze pentru care 
se va executa un branşament şi instalaţia de utilizare din reţeaua de gaze presiune redusă 
existentă pe stradă.

3.6. Protecţia mediului
Construcţiile propuse nu poluează mediul.  Funcţionalul propus nu produce noxe sau 

substanţe care ar afecta solul, subsolul şi aerul. 
Deşeurile menajere vor fi colectate în containere ecologice, ce vor fi evacuate periodic 

de firme  specializate cu care se va încheia un contract la groapa de gunoi a localităţii. 
Conform HG 525/1998 anexa 6 alin.  10 zona verde amenajată,  care are şi  rol  de 

protecţie, va avea o suprafaţă ce reprezintă 24,90 % din suprafaţa incintei.
Se propune amenajarea unor zone verzi care vor avea şi  rol de protecţie, pe laturile 

lungi ale amplasamentului. 
Siguranţa  la  foc  se  va  asigura  prin  respectarea  în  proiectare  a  normativului  de 

siguranţă la foc în construcţii nP118-99, OM/775/98 pentru aprobarea normelor generale de 
prevenire şi stingere a incendiilor.

4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE
Studiul  de  faţă  a  avut  ca  scop reglementarea acestei  zone conform noii  funcţiuni 

propuse: comerţ şi servicii.
În  vederea  stabilirii  categoriilor  de  intervenţie,  a  reglementărilor  şi  a  restricţiilor, 

proiectantul a ţinut cont de prevederile P.U.G.-ului şi a Regulamentului aferent.
Această  funcţiune  –  zona  de  comerţ  şi  servicii  –  nu  intră  în  conflict  cu  zonele 

funcţionale existente în vecinătate. 
Faţă  de  reglementările  P.U.G.-ului,  prin  P.U.Z.  s-a  intervenit  pentru  schimbarea 

funcţiunii incintei beneficiarului, motivat de propunerea amplasării unei construcţii ce va avea 
funcţiunea de supermagazin, racorduri utilităţi şi împrejmuire teren.
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Ca  măsuri  în  continuare  se  recomandă  ca  odată  cu  solicitarea  autorizaţiei  de 
construire, zona studiată să se scoată din circuitul agricol.

Pentru ca acest studiu să devină un instrument în vederea urmăririi  prescripţiilor şi 
recomandărilor detaliate, documentaţia este însoţită şi de regulament.

Odată cu aprobarea P.U.Z.-ului, acesta capătă valoare juridică, oferind instrumentul 
de lucru necesar administraţiei locale, ce urmăreşte aplicarea lui.

INTOCMIT,
arh. Adriana Mihaela Anghel
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