
 
 

             MEMORIU DE PREZENTARE 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

P.U.D. - DESFIINTARE LOCUINTA SI MAGAZIE 

               CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE 

STRADA MAGURA CASIN, NR.7, BACAU, JUD. BACĂU 
 

 
  

 
 
 
 
 

PROIECTANT GENERAL:  S.C. ArtDeco S.R.L. 
 
ȘEF DE PROIECT:   ARH. TIBERIUS MANOLIU 
                                  
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                BENEFICIAR –  GAFITA NICOLAE -BOGDAN 
AMPLASAMENT– STRADA MAGURA CASIN NR.7,                                                                 MUN. BACĂU 2016. 

 



 
 

2 | P a g  
CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE  

STRADA MAGURA CASIN NR.7, MUN. BACĂU 
 

1.INTRODUCERE 
1.1. Date de recunoaştere a documentației 
Denumirea proiectului:  P.U.D. -  

DESFIINTARE LOCUINTA SI MAGAZIE 

CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE 

Beneficiar: GAFITA NICOLAE -BOGDAN 

Proiectant: CITYPLAN S.R.L.  

Amplasament: STRADA MAGURA CASIN, NR.7                                                        
MUN. BACĂU 

Faza de proiectare: AVIZARE  

Data elaborării: IUNIE 2016 

1.2. OBIECTUL LUCRARII  
Prezenta documentație a fost întocmită la comanda beneficiarului în baza 

Certificatului de Urbanism nr. 347 din 19.09.2014. 
Terenul studiat, cu o suprafață de 489,38 m2 este situat în mun. Bacău, 

strada Magura Casin, nr.7, cu destinația, conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. nr. 
84/2012, de zonă pentru locuințe colective, inclusă in UTR 2. 

Obiectivul documentației este de construire bloc de locuințe și va urmări 
stabilirea unor reglementări specifice locuirii, cu indici urbanistici de ocupare și 
utilizare a terenului în conformitate cu prevederile  certificatului de urbanism 
menționat mai sus.  
 
 
2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE 
 
2.1. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE 

Poziționarea zonei față de intravilanul localității 
Terenul care face obiectul acestui studiu se află în intravilanul municipiului Bacău 

intr-o zona de locuinte colective. 
Relaționarea zonei cu localitatea 

Principala legătura cu municpiul se realizează prin intermediul str. Aleea Parcului 
intersectata cu str. Magura Casin. 
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2.2. CADRU NATURAL 

Geomorfologic , amplasamentul este situat la nivelul terasei medii a râului Bistrița, 
caracterizată prin prezența unui pachet de sedimente fine , preponderent de natură 
argiloasă-prăfoasă , în baza căruia se găseşte un orizont grosier de pietriş cu bolovăniş şi 
nisip .  

Întregul complex cuaternar este dispus în discordanță de sedimentare peste 
formațiuni marnoase ale Miocenului superior , ce constituie fundamentul semistâncos al 
regiunii . 

Pânza freatică este cantonată în orizontul sedimentar grosier , nivelul acesteia în 
zona amplasamentului fiind situat la adâncimi cuprinse între   11,50m şi 12,00m față de 
cota terenului natural . 

Litologia terenului : 
Pentru  cercetarea în  profunzime  a  condițiilor  de  teren s-a executat pe  

amplasament un sondaj geotehnic deschis . Datele de cunoaştere a zonei , corelate cu 
cele obținute din sondaj , au stabilit următoarea stratificație : 

 la  suprafață , un  strat de  sol  vegetal  sau umplutură de pământ solificată, având  
o  grosime  de 0,70m ; 

 urmează un strat  de argilă , cafenie ,  umedă , cu plasticitate f. mare, de 
consistență tare,  în alternanță cu  argilă prăfoasă cafenie , umedă , cu plasticitate 
mijlocie , plastic vârtoasă, cu compresibilitate mare ; la adâncimi de peste –3,50 
m CTN , apar intercalații de praf nisipos – argilos sau chiar nisip argilos , cu 
plasticitate mijlocie , plastic vârtos . 

 
Trebuie menționat faptul că intercalațiile nisipoase sunt specifice părții superioare 

a complexului argilos – prăfos al terasei medii , prezența lor producând o uşoară 
variabilitate a valorilor indicilor geotehnici . Aceasta nu afectează capacitatea portantă a 
terenului , apreciată ca fiind optimă .            

Stratificația descrisă , conferă  terenului condiția de încadrare în categoria  
“terenuri bune de fundare “ conform STAS 3300 / 2 – 85 , pct. 1.6.4., tabel 1 , corelat cu 
NP112/2014. 

 
2.3 Echiparea edilitară 
 

Alimentarea cu apă. Canalizare  
        Pe amplasamentul studiat nu exista record la retelele existente din zona. 

Alimentarea cu energie electrică 
Conform avizului de amplasament favorabil nr. 1000991835/ 13.10.2015, 

eliberat de E.ON Distribuție Romania S.A., pe amplasament nu exista retea electrica.  
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Alimentare cu gaze naturale 
Conform avizului favorabil nr.209264001/31.08.2015 eliberat de E.ON 

Distribuție Romania S.A. exista o conducta de gaze naturale (presiune redusă) pe 
amplasament si in lungul aleii carosabile si aleilor pietonale din jurul acesuia. 

Alimentare cu rețea termică 
Pe amplasamentul studiat nu exista record la retelele existente din zona. 
Retele telefonie 
Pe amplasamentul studiat nu exista record la retelele existente din zona. 
 

2.4. Sinteza analizei 
Din analiza situatiei existente in zona studiata reies urmatoarele elemente 

care vor trebui solutionate sau valorificate in prezentul proiect: 
 terenul este ocupat de o constructie si este amplasat in cadrul unei 

zone de locuinte colective cu regim de inaltime existent diferentiat; 
 este marginit pe latura de Vest de str. Magura Casin, pe latura de N 

Drum de acces, pe latura de Est – Alee pietonala si spatiu public al 
consiliului local Bacau si pe latura de Sud - bloc de locuinte P + 4. 

 In vecinatatea amplasamentului exista rețele edilitare dar in prezent 
terenul propiu-zis nu beneficiaza de racord la acestea; 

 

3. STABILIREA MODULUI DE ORGANIZARE ARHITECTURAL- URBANISTICA;  
CATEGORII  DE INTERVENTII;  REGLEMENTARI 

3.1. Tema de proiectare a fost întocmită de proiectant și însușită de beneficiar. 

Conform prevederilor certificatului de urbanism, noul imobil se conformează 
atat functional cat si la nivelul regimul de ocupare admis pentru aceasta zona.  

 Condiții de construire specifice: regim de înălțime P+4, POT maxim 
admis 40%, CUT maxim 4,4; aspectul general al clădirii; respectarea 
distanțelor minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale 
proprietății conform Codului Civil, distantele minime necesare 
interventiilor in caz de incendiu, precum si distantele prevazute de 
normele sanitare.  

 Asigurarea accesului auto din aleea carosabila localizată pe latura de V 
a amplasamentului și a necesarului de locuri de parcare în incinta 
studiată. 

 Integrarea unor spații verzi amenajate, respectiv de minim 10 % din 
suprafata construita desfasurata. 
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3.2. Caile de comunicație          
Accesul carosabil pe parcela se va asigura pe o latura , respectiv din strada 

Magura Casin, localizata pe latura de est. Acces pietonal de pe drumul de acces de 
pe latura de nord. 

 

3.3 Parcaje  
Numarul de locuri de parcare se asigura tinand cont de conditia impusa de 1.5 

locuri de parcare pentru fiecare apartament. Blocul de locuinte va avea 4 
apartamente (cate unul pe fiecare nivel). 

Se va asigura un numar de 6 locuri de parcare organizate pe latura de vest a 
parcelei  cu acces din strada Magura Casin prin tesirea bordurii , strada care se 
intersecteaza cu  str. Aleea Pacului  la 30 de m.   
 
3.4. Bilanț teritorial 

 

 
 
3.5. Regim de înălțime 

Regimul de înălțime propus  este P+2+M.  
Inaltimea la coama este de 15,00m fata de cota +0,00, inaltimea la cornisa este 

de 11,00m, cota +0,00 este la +1,00m fata de CTN.  
Imobilul mentine urmatoarele distante fata de cladirile invecinate: 12,55 m 

fata de blocul de locuinte 28B  localizat pe latura de nord a amplasamentului 
studiat, 21,08m fata de blocul de locuinte 30B localizat pe latura de vest a 
amplasamentului studiat si de doua blocuri de locuinte pe latura sudica : 7,96m – 
15,40 m  fata de blocul de locuinte 29A si 11,64 m fata de blocul de locuinte 27A. 
 
3.6. Amplasamentul cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ala parcelelor 

 
Noul imobil este amplasat la 1.00 m fata de  limita de proprietate pe latura 

nordica a amplasamentului, 8.39 m fata de limita de vest a terenului (terenul aflat in 
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proprietatea consiliului local Bacau / str. Magura Casin ), 4,28 m fata de latura 
sudica si 0,60 m fata de latura estica ( limita comuna cu aleea pietonala) 

 
3.7. Amplasamentul clădirilor față de aliniament 

Blocul de locuinte se retrage 8,39 m fata de strada Magura Casin, calea 
principala de acces in incinta studiata. 

 
3.8. Indici de ocupare teren  
POT maxim 40%, CUT maxim 4,4  - propusi prin PUG/2012 
POT propus 39.03 %, CUT propus 1.56 
 
3.9. Echipare edilitară 

Alimentarea cu apă. Canalizare  
        Solutia adoptata este de racord la cea mai apropiata retea de alimentare cu apa 
si canalizare.  

Alimentarea cu energie electrică 
Conform avizului de amplasament favorabil nr. 1000991835/ 13.10.2015, 

eliberat de E.ON Distribuție Romania S.A., pe amplasament nu exista retea electrice. 
Solutia adoptata este de record la cea mai apropiata linie electrica, pe latura vestica 
de a lungul strazii Magura Casin. 

Alimentare cu gaze naturale 
Conform avizului favorabil nr.209264001/31.08.2015 eliberat de E.ON 

Distribuție Romania S.A. exista o conducta de gaze naturale (presiune redusă) pe 
amplasament si in lungul aleii carosabile si aleilor pietonale din jurul acesuia. Solutia 
propusa pentru brasnsamentul existent este conditionat de reamplasare la noua 
limita de proprietate. 

Alimentare cu rețea termică 
Se propune record la cea mai apropriata rețea termică din zona . 
Retele telefonie 
In lungul strazii Aleea Parcului (localizata pe latura S-V a amplasamentului 

studiat) exista infrastructură de comunicații. Beneficiarul va opta pentru tipul si 
operatorul de telefonie dorit. 

 
3.10. PROTECȚIA MEDIULUI 

Pentru protecția mediului s-a urmărit  realizarea următoarelor deziderate: 

 relaționare cât mai firească în cadrul localității;  

 asigurarea accesului pe parcela în zona eliminind perioadele de staționare;  
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 s-au prevăzut limitări în ce privește folosirea terenului în mod intensiv prin 
următoarele pârghii care stau la îndemâna urbanistului și a autorităților locale: 

 respectarea conditiilor impuse de certificatul de urbanism, respectiv a 
reglementarilor urbanistice specifice UTR-ului din care face parte terenul studiat; 

 indici de ocupare,  aliniamente și retrageri maxime sau obligatorii; 

 conform bilanțului prezentat mai sus, spațiile verzi ocupă 130,43mp din suprafața 
terenului studiat, reprezentând un procent de 26,65% si 17,07% din suprafata 
desfasurata construita. 

 
În ce privește gospodărirea deșeurilor și gospodărirea apelor s-au prevăzut 

următoarele măsuri : 
- depozitarea deșeurilor menajere se va face controlat, în spații special amenajate în 
cadrul parcelei, după darea în funcțiune a clădirii se va folosi platforma de gunoi 
amenajata in incinta, prin colectare selectiva. 

 
 
 

Întocmit, 
arh. Tiberius Manoliu 

 


