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A. MEMORIU GENERAL 

 

1. INTRODUCERE : 
 

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI 

Denumirea lucrării:  CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI LOCUINTE 

Adresa: str. Prieteniei, nr. 89-91, mun. Bacau, jud. Bacau 

Beneficiar:    S.C ARENA RESIDENCE S.R.L 

Faza de proiectare:   P.U.Z 

Proiectant general:           B.I.A. BOGDAN MARIAN TIMILIE  

Numar proiect:     /2015 

Data elaborării:  03.2015 

 

 

 

1.2. OBIECTUL PUZ : 

 

       Solicitări ale temei program 

 Conform temei de proiectare, beneficiarul doreste demararea lucrarilor de construcţii de spaţiu 

comercial si locuinte. Aceasta se face datorita necesitatii aparitiei unui nucleu comercial in zona studiata, 

dominata in procent ridicat de cladiri de locuint. Acesta se doreste sa deserveasca comunitatii si locatarilor 

cladirii aferente. Aparitia si completarea fondului construit existent cu cladiri noi de locuit acopera cerinţa 

pe plan local de dezvoltare imobiliare prin creerea si completarea aliniamentelor stradale cu spatii verzi si 

reglementarea circulatiei unde aceasta este defectuoasa. 

  

 S.C ARENA RESIDENCE S.R.L detine terenul cu suprafata de 967.64 mp, conform ridicării 

topografice, avand functiunea actuala aprobata prin planul urbanistic general de zona de locuinte 

individuale si functiuni complementare  aceasta fiind inclusa in UTR 4. Imobilul este situat in intravilanul 

municipiului Bacau, iar conform inscrierii privitoare la proprietate din Extrasul de Carte Funciara pentru 

Informare, este proprietate privata. 

 

 

1.3  SURSE DOCUMENTARE: 

       - Planul urbanistic general (P.U.G.) S.C. ARCADIS PROJECT ENGINEERING S.A. – aprobat prin 

H.C.L. 84/2012. 

       - Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal – 

Indicativ GM-010-2000 aprobat prin ordinul 176/N/16.aug.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi 

Amenajării Teritoriului. 

       - Legea 350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările ulterioare. 

       - H.G. 525-1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism. 
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2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 
2.1 INCADRAREA IN LOCALITATE    

Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Bacău pe strada Prieteniei, nr. 89-90, intr-o 
zona de constructii max. P+4E edificate în anii  ’80. (cartier Nord).  

 
2.2 DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI, LIMITE, VECINĂTĂTI 

 Suprafata parcelei este de 967,64 mp, conform ridicării topografice, careia i se adauga terenul vecin 

inchiriat in suprafata de 285 mp in scopul asigurarii circulatiei ci necesarului spatiilor de parcare aferente. 

 

Parcela are ca vecinătăti: 

- la Nord  – str. Venus 
- la Sud  – teren prop. Bulimar Vasile, Sachelarie Ciprian; 
- la Vest – teren prop. Bulimar Vasile, Sachelarie Ciprian; 
- la Est   – str. Prieteniei. 

 
2.3. ACCESIBILITATE, CIRCULATII 

 Terenul în situatia prezentă este accesibil dinspre limita sa estică, existând un acces pietonal cât si 
auto dinspre strada Prieteniei, parcela având un front stradal desfasurat pe doua laturi: Nord si Est. 
 Circulatia auto si pietonală se desfăsoară : 

 pe strada Venus, drum cu două benzi de circulatie, câte una pt. fiecare sens, cu lătime carosabilă de 
cca. 7m, îmbrăcăminte asfalt, trotuare pe ambele părti. 

 pe strada Prieteniei, drum cu o singura banda de circulatie in sens unic, cu lătime carosabilă de cca. 

4m, îmbrăcăminte asfalt, trotuare pe ambele părti.  
 

2.4. CARACTERUL ZONEI, DESTINATIA CLĂDIRILOR 
 Caracterul existent al zonei este unul care grupează loturi de teren cuprinzând imobile destinate 
locuirii si alte functiuni complementare acesteia cum ar fi gradinita si scoala.  
 

2.5. TIPUL DE PROPRIETATE 
 Terenul este proprietate privata. 
 
2.6. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 
 Suprafata terenului este aproximativ plan-orizontala si nu este afectată de fenomene fizico-
mecanice care să pericliteze stabilitatea constructiei propuse. 

 Adâncimea de înghet este de 0,8 – 0,9 m (conform STAS 6054-85). 
 Zona seismică de calcul (conform hărtii de zonare seismică din Normativul P100/92):  
•încărcarea seismică: ag = 0,35; Tc = 0,7 s, respectiv intensitatea seismică VII (exprimată în grade MSK). 

 încarcarea din vant: conform hărtii de zonare a încărcărilor date de vant – pv = 0.6 kPa). 
 încărcare din zăpadă: conform hărtii de zonare a încărcărilor date de zapada – S0 = 2.5 kPa). 

 

2.7. ECHIPARE EDILITARĂ 
 În zona studiată alimentarea cu apă se face de la reteaua orasului, de asemenea evacuarea apelor 
uzate se face în reteaua de canalizare a orasului. 
 Zona este dotată cu retele electrice apartinând S.C. E-ON ELECTRICA S.A., la care se poate 
racorda si noul obiectiv. 
 De asemenea în zonă există retea de gaze naturale apartinând E-ON GAZ România. 

 Telefonizarea se asigură prin prezenta cablului Tc. si a fibrei optice. 
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2.8. PROBLEME DE MEDIU 
 Zona studiată nu prezintă riscuri naturale sau antropice, cu exceptia cutremurelor de pământ. 
tinând cont de pozitia terenului, se va asigura un echilibru între suprafetele ocupate de constructii si cele 
rezervate spatiilor verzi. 
 

2.9. CONCLUZII DIN DOCUMENTATII DE URBANISM DEJA ELABORATE 
2.9.1. PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BACAU: 
 Functiunea actuala a amplasamentului aprobata prin planul urbanistic general este de zona de 
locuinte individuale si functiuni complementare inclusa in UTR 4. 
 
2.9.2. Certificat de urbanism nr. 73/12.03.2015: 

 
 Datorita conditiilor specifice de amplasament, a importantei obiectivului de investitii si a faptului 

ca sa solicita o derogare de la prevederile urbanistice ale zonei este necesar a se elabora o documentatie de 

urbanism de tip Plan Urbanistic Zonal, solicitata conform Avizului de oportunitate nr 17145 din 

18.02.2015 

 S-a avizat de catre "Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism" intrunita in data de 17 

februarie 2015, oportunitatea intocmirii documentatiei P.U.Z. in scopul stabilirii reglementarilor 

urbanistice necesare construirii conform normelor specifice actuale.  

 Teritoriul ce urmeaza a fi reglementat prin PUZ, va fi este delimitat de str. 22 Decembrie si str. 

Bucium la Est si Vest, respectiv de zona Gradinitei Crai Nou si strada Zimbrului la Nord si Sud. 

 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 
 
3.1. Elemente de tema 
 Prin tema program inivestitorul doreste realizarea următorului obiectiv: Construire spatiu 
comercial si locuinte. 
 
3.2. Necesitatea si oportunitatea realizării lucrării. 
 Având în vedere situaţia economică actuală, precum şi necesitatea asigurării unui fond de locuinţe 
pentru acoperirea cerinţelor pe plan local se doreste demararea lucrarilor de construcţii de locuinţe ce vor 
fi supuse vânzării către persoanele interesate, precum si a unui spatiu comercial ce va fi supus inchirierii 
către persoanele sau societatile interesate. 
 

3.3. PREVEDERI ALE P.U.G. 
 Functiunea actuala aprobata prin planul urbanistic general de zona de locuinte individuale (cu 
regim mic de inaltime -P+2E) si functiuni complementare  aceasta fiind inclusa in UTR 4 
 În organizarea zonei studiate s-a avut în vedere respectarea în general a propunerilor si 
reglementărilor cuprinse în Plan Urbanistic General al Municipiului Bacau. Considerand si factori precum: 
pozitie avantajoasă prin acces facil la căile majore de circulatie, documentatia prezentă propune conversia 

functiunii actuale în cea de zona pentru locuinte colective si functiuni complementare (cu regim 
mediu de inaltime - P+5E). 
 
3.4. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 
 Zona studiată beneficiază de un cadru natural favorabil, terenul fiind plan cu o conformare 
poligonală. Cadrul natural existent se va valorifica prin crearea unui spatiu verde în interiorul parcelei care 

va cuprinde: plantatii ornamentale, parcări ecologice înierbate tip ECOraster si alte spatii verzi plantate. 
 



PLAN URBANSTIC ZONAL  
Construire spatiu comercial si birouri 
Beneficiar : S.C. ARENA RESIDENCE S.R.L. 
strada Prieteniei, nr. 89-91, mun. Bacău, Jud. Bacău 

Faza : P.U.Z. 

Revizia 1 

Data: 03.2015 

 

 

 
 
3.4. ACCESIBILITATE, CIRCULATII 
 Se propune realizarea accesului auto de pe strada Venus pe un drum cu sens dublu, cu cate o 
banda pentru fiecare sens si o latime de 5 metri cu parcari aferente pe amandoua alaturile cu iesire intr-un 

drum de o singura banda cu latimea de 3.5 m.  
 Iesirea auto de pe teren se va realiza in strada Prieteniei cu obligativitatea de circulatie "doar la 
dreapta"  in sens unic, cu lătime carosabilă de cca. 4.0m, îmbrăcăminte asfalt. 
 Se propune realizarea a trei accese pietonale, unul pe latura estica destinat deservirii zonei de 
locuit, iar celelelte doua pe latura nordica destinat deservirii spatiului comercial. 
 

 
 
 Circulatia auto va fi reglementata astfel: 
- accesul in si din str. Venus va fi reglementat prin indicatorul „STOP” atat la intrare cat si la iesire. 
- accesul pe teren din drumul cu dublu sens in cel cu sens unic va fi reglementat prin  indicatorul "SENS 
UNIC" si invers prin indicatorul "ACCESUL INTERZIS"  

-  circulatia pe drumul sens unic pe teren va fi reglementata prin indicatorul "SENS UNIC", acesta 
desfasurandu-se de la Vest la Est. 
- accesul din drumul sens unic cu iesire in strada Prieteniei va fi reglementat prin indicatoarele 
„CEDEAZA TRECEREA” si „OBLIGATORIU LA STANGA”, circulatia  desfasurandu-se doar de la 
Sud la Nord. 
 

 
 
 
3.5 BILANT TERITORIAL 

 
 
POT max. propus = 55.00 % 
CUT max. propus = 3.5 

La parter se vor gasi urmatoarele spatii: 

 scari so platforme de acces 
 casa scarii  
 spatiu comercial 
 depozit biciclete  
 parcare si circulatii auto in suprafata 
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 Locurile de parcare pentru spatiu comercial si apartamente au fost dimensionate conform 
Anexei 4 din R.L.U. : Pentru servicii aferente zonelor de locuinte prestate pe parcela, cu exceptia 
profesiilor liberale sau manufacturiere: doua locuri de parcare (suplimentar fata de cele necesare locuintei) 
(...) Locuinte colective (multifamiliale): 1,5 locuri de parcare la apartament, dar nu mai putin decat un loc 

la 100mp din SCD*. 
 
Pe fiecare nivel se propun 4 apartamente rezultand 20 apartamente in total. 
Pe amplasament vor fi 33 locuri de parcare din care: 

 30 pentru locatari [20apartamente  x 1,5 = 30 locuri de parcare] 
 3 locuri de parcare destinate spatiului comercial de la parter  

 
 Spatiile verzi au fost dimensionate conform prevederilor R.L.U. art. 34  

 
 (1) Se vor respecta prevederile art. 34 si Anexa 6 din R.G.U. privind obligatia mentinerii sau crearii 
de spatii si plantate în functie de destinatia si capacitatea constructiei si legea 343/2007 privind 
imbunatatirea calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi în localitati. 

 (2) (...). Necesarul minim de spatii verzi de folosinta comuna pentru locuinte va reprezenta 10% 
din SCD. 
 

 Spatiile verzi va fi asigurat conform prevederilor R.L.U. art. 10. alin 10.2 
. 

 10. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejurimi  

  10.2 Spatii verzi si plantate  
 
 (1) Se vor respecta prevederile art. 34 si Anexa 6 din R.G.U. privind obligatia mentinerii sau crearii 
de spatii si plantate in functie de destinatia si capacitatea constructiei si legea 343/2007 privind 
imbunatatirea calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati.  
 

 (2) In sensul prezentului regulament, intelesul termenului spatii verzi de folosinta comuna este cel 
cuprins in glosarul anexat. Necesarul minim de spatii verzi de folosinta comuna pentru locuinte va 
reprezenta 10% din SCD. SCD – Suprafata construita desfasurata: suma suprafetelor desfasurate a tuturor 
planseelor. Nu se iau în calculul suprafetei construite desfasurate: suprafata subsolurilor cu inaltimea libera 
de pana la 1,80 m, suprafata subsolurilor cu destinatie stricta pentru gararea autovehiculelor, spatiile 
tehnice sau spatiile destinate protectiei civile, suprafata balcoanelor, logiilor, teraselor deschise si 

neacoperite, teraselor si copertinelor necirculabile, precum si a podurilor neamenajabile, aleile de acces 
pietonal/carosabil din incinta, scarile exterioare, trotuarele de protectie (Legea 350/2001).  
 
 (3) In cazurile în care, din motive bine intemeiate, nu este posibila asigurarea spatiilor plantate 
prevazute prin prezentul regulament la nivel de parcela, solicitantul autorizatiei de construire va participa 
la asigurarea terenului necesar amenajarii de spatii verzi publice într-o zona cat mai apropiata parcelei in 

cauza, in suprafata egala cu diferenta dintre necesarul minim pe parcela si suprafata realizata pe parcela, 
numai cu acordul administratiei publice locale. 

 
 Anexa 6 din R.G.U. alin. 6.1.2. 

 
6.1.2.Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.11-1.1.13 şi 1.2 vor fi 

prevăzute spaţii verzi cu rol decorativ şi de protecţie, minimum 10% din suprafaţa totală a terenului. 
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 Pentru locurile de parcare neacoperite se 

propune o alternativa  la pavajele traditionale.  

 

 Un produs ecologic obtinut din deseuri 

reciclate din polietilena care corespunde 

Normelor Europene de urbanism  si se 

incadreaza in legislatia romana privind 

administrarea spatiilor verzi in vederea asigurarii 

factorilor de mediu si de sanatate a populatiei 

fiind in concordanta cu Legea 24/2007. 

 

Ecoraster este ecologic, hidropermeabil, 

insesizabil dupa inierbare si nu in ultimul rand 

foarte practic, usor de montat, chiar poate fi si 

mutat. Este o solutie ideala pt arhitecti si 

peisagisti deopotriva.  

 

Datorita sistemului de asamblare brevetat 

si componentelor variabile, prezinta, in toate 

domeniile utilizarii sale, multa siguranta si o 

remarcabila soliditate 
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4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE  

 Înscrierea amenajării şi dezvoltării urbanistice propuse a zonei în prevederile P.U.G.  

 Realizarea funcţiunii propuse pentru zona studiată impune realizarea de regulamente de urbanism 

care să asigure integrarea în zona studiată.  

 Este necesară respectarea aliniamentelor propuse.  

 Se impune realizarea unei arhitecturi integrabile în situl specific al locului, atât prin volumetrie, cât 

şi prin finisajele utilizate.  

 Pentru dezvoltarea zonei este necesară facilitarea investiţiilor importante în zonă capabile să atragă 

resurse pentru realizarea obiectivelor de interes general.  

 Este necesară o conlucrare optimă între investitori, autorităţi şi proiectanţi astfel încât zona să 

capete rapid contur şi să se poată transforma într-un factor de dezvoltare care, în final să asigure o evoluţie 

armonioasă, coerentă a întregului spaţiu urban.  

 Elaboratorul nu recomandă schimbarea regulamentelor propuse decât în situaţii speciale şi numai 

în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare. 

 

 

 

 

                                                                                                              Intocmit :  

arh. Timilie Bogdan 

 

 


