
R O M Â N I A
JUDEŢUL BACAU 
PRIMÂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 1/397 din

C E R T I F I C A T  DE U R B A N I S M
Nr. _____& Q < T  Din: f ) i  .O f  J p fft

In scopul:
1.1.1.A) CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL SI LOCUINŢE COLECTIVE

Ca urmare cererii adresate de _________________SC VEN1CICOM SERV SRL__________________
cu domiciliuLsediul în judeţul____________BACAU , localitatea____________ BACAU____________
sa tu l_____________________ :_____________________ , sectorul----- :----- , cod poştal ___________ :___________
strada________________22 DECEMBRIE________________ ,nr._____Ul_____ ,bl______________ :_____________ ,
sc. - ct. ap. ■ , tel 7 f a x ____________&_____________ e-mail___________;___________,
înregistrata la nr. _________ 1/397_________  din 19-0S-2016

pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul Bacau. Municipiul Bacau.
satul ____________________ :____________________ , sectorul * cod poştal: ___________ :___________ ,
s trad a______________ 22 Decembrie______________ , nr. 113 . b l.________________ ±________________ ,
sc. '  , et. ■ . ap. sau identificat prin: extras din planul cadastral pe ortofotoplan, număr cadastral :

80779

in temeiul reglementarilor documentaţiei de urbanism nr. __________ 250__________ / _______ 2008______ f
faza PUG aprobata prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04.2012, modificata prin

HCL nr. 114 din 20.04.2016________________________________________ '
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind uutorizarea executării lucrărilor de 

constructii.republicatâ, cu modificările si completările ulterioare.

SE CERT I F I CĂ:

1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul este situat în intravilanul municipiului Bacau.
Conform inscrierii privitoare la proprietate din Extrasul de Carte Funciară pentru Informare nr. 37227 din 
12.05.2016, imobilul este proprietate privata.

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosinţa actuală: teren curţi construcţii si arabil, spaţiu comercial.

Funcţiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă pentru locuinţe individuale şi funcţiuni complementare, 
inclusă în UTR 4.

Terenul se află în zona "B" de impozitare.
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3. REGIMUL TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE - SPAŢIU COMERCIAL SI LOCUINŢE COLECTIVE

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire sau autorizaţie de 
__________ desfiinţare şi nu_conferă dreptul de a  executa lucrări de construcţii.______________

4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
în scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de 

construire/dc desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului 
AGENŢIA PT. PROTECŢIA M E D IU L U I, str. O ituz nr. 23 mun. BACAU jud. Bacau

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice }i private 
asupra mediului, modificaţi prin Directiva Consiliului 97/1 l/CE ţi prin Directiva Consiliului }i Parlamentului European 2003/35/CE 
privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri >i programe In legătura cu mediul }i modificarea, cu privire Iu participarea 
publicului ţi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE ji o Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunici solicitantului 
obligaţia dc a contacta outontatco teritoriala de mediu penuu cu aceasta si analizeze ţi s i decidă, după coz, Incadrarca/nclncadrorco 
proiectului investiţiei publice/pnvate in lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

tn aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 8S/337/CEE. procedura de emitere a acordului dc mediu se desfăşoară dup» emiterea 
certificatului dc urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executăm lucrărilor de construcţii la autoritatea 
administraţiei publice competente

In vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura dc emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia 
mediului stabileşte mecanismul asigurăm consultării publice, centralizăm opţiunilor publicului ţi ol formulăm unui punct dc vedere 
oficial cu privire la realizarea investiţiei In acord cu rezultatele consultăm publice 

In aceste condiţii

După pnmirca prezentului certificat de urbanism, titularul orc obligaţia dc a se prezenta la autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului In vederea evaluării iniţiale u investiţiei ţi stabilirii necesităţii evaluăm efectelor acesteia asupia mediului In 

urma evoluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului

= Tn!îtuSîînnMr»uîiorit«tMcâ^ itabŠ^^^tttMcvahSSI^ftčtdonnvMiti^
asupra mediului, solicitantul orc obligaţia dc a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competenţe cu privire Iu 

menţinerea cerem pentru autorizarea executăm lucrărilor de construcţii

In situaţia in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulăm procedurii de evaluare a efectelor 
investiţiei asupra mediului, solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt 

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

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

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

- declaraţii notariale: .  ACORDUL VECINILOR

c) documentaţia tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):
ffl 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:
®  alimentare cu apă 2  gaze naturale Alte avizc/acorduri
35 canalizare 2  telcfonizare
2  alimentare cu energic electrică □  salubritate
2  alimentare cu energic termică transport urban
d.2) avize şi acorduri privind:
2  securitatea la incendiu □protecţie civilă 2  sănătatea populaţiei

d.3) avizelc/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie): 
• POLITIA RUTIERA 

d.4) Studii de specialitate
- PLAN URBANISTIC ZONAL

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 
taxa timbru arhitect

Prezentul certificat dc urbanism arc valabilitate de 12 luni de ta data emiterii.
SECRETAR,

OVIDIU NICOLAE POPOVICI

ARHITECT ŞEF,
arh. VASILE ALEXANDRU GELIMAN

Achitat taxa de 14 lei, conform chitanţei nr. 131906(63) din 19-05-2016
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin^x>$fă la data dc Oi. O f J~oft
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A nexă  la Certificat de urbanism  nr. . din C % .d .kK  - REGIM TEHNIC

Imobilul se află în:
-zona III -  zonă cu regim de înălţime pentru construcţjl impus, conform Ordinului nr. 118/2003;
• zona de protecţie a patrimoniului cultural.

Funcţiunea dominantă a zonei este locuirea, compusă din locuinţe individuale existente/propuse, cu un 
regim mic de înălţime (P-P+1+2 niveluri), cu caracter urban.
Funcţiuni complementare admise:

- instituţii publice, servicii şi alte activităţi nepoluante şi servicii compatibile cu funcţiunea de locuire;
- odihnă şi agrement (spaţii verzi amenajate);
- circulaţie pietonală şi carosabilă;
- staţionare autovehicule(parcaje, garaje);
- echipare tehnico-edilitarâ şi construcţii aferente.

Utilizări permise:
-  locuinţe individuale (unifamiliale) cu caracter urban obligatoriu maximum P+2 niveluri (10,00 m la 

cornişă);
-  investiţii necesare îmbunătăţirii calităţii locuirii şi a confortului urban;
-  modernizări, reparaţii şi întreţinere la clădirile existente;
-  construcţii aferente echipării tehnico-edilitare;
-  amenajări aferente locuinţelor: căi de acces carosabile şi alei pietonale private, parcaje, garaje, spaţii 

plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret;
-  echipamente publice la nivel rezidenţial şi de cartier: creşă, grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale, 

licee, dispensare urbane şi dispensare policlinice, biserici parohiale.
Pentru UTR 4 - zona de locuinţe individuale s-a stabilit:

- regim de înălţime maxim admis: P+2;
- înălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel 

neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12,00  m.
- inălţimea maximă admisă a construcţiilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, 

în punctul cel mal înalt, nu va depăşi 16,00 m.
- P.O.T. max = 40%;
- C.U.T. *  0,80 (pentru regim de înălţime P+1)
- C.U.T. = 1,20 (pentru regim de înălţime P+2)

SE SOLICITĂ CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL SI LOCUINŢE COLECTIVE

Construcţia va respecta distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei 
conform Codului Civil, distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, precum şl distanţele 
prevăzute de normele sanitare.
Construcţia se va retrage cu minim 4,00 ml fata de aliniament.
Pentru locuinţele colective vor fi prevăzute:

- rampă acces pentru persoane cu handicap locomotor;
- parcaje sl/sau garaje în interiorul amplasamentului;
- accese carosabile pentru locatan;
- accese pietonale;
- alei carosabile;
- accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a 

incendiilor;
- accese la garaje şi parcaje;
- spaţii verzi şi plantate.

Pentru spaţiul comercial vor fi prevăzute:
- firmă luminoasă;

persoane cu handicap locomotor; 
separate pentru clienţi şi personal aprovizionare; 

je în Interiorul amplasamentului.
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Utilităţi existente In zonâ: energie electncâ, apă, canalizare, gaze. telecomunicaţii, energie termică.
Spre caile de circulaţie, in zonele de retragere fata de aliniamente, minim 60% din suprafeţe vor fi 
prevăzute cu plantaţii inalte si medii.
Se vor asigura spatii libere de folosinţa comuna (locuri de joaca, spatii verzi plantate si amenajate de 
folosinţa generala, alei pietonale in proporţie minima de 10% din supratafa construita desfasurata (SCD) 
la nivel de parcela. Spatiile libere de folosinţa comuna nu pot include in acest sens grădinile de folosinţa 
privata aferente apartamentelor, accesele carosabile, parcajele la sol sau platformele de depozitare a 
deşeurilor gospodăreşti.
Datorita condiţiilor specifice de amplasament, a importantei obiectivului de investiţii si a faptului ca se 
solicita o derogare de la prevederile urbanistice ale zonei, este necesar a se elabora o documentaţie de 
urbanism de tip Plan Urbanistic Zonal, solicitat conform Avizului de Oportunitate nr. 22018 din 
06.05.2016.
Accesele în Incintă nu vor influenţa fluxul auto şi pietonal existent Tn zonâ.
Volumetrla construcţiei nol( conformare, proporţii, dimensiuni) va respecta trasaturile generale ale 
ţesutului urban existent.
Aspectul exterior al construcţiei nu va deprecia aspectul general al zonei.
Conform Legii nr. 350/06.07.2001 cu modificările si competarlle ulterioare, privind amenajarea teritoriului 
si urbanismul, art. 4, alin93), lit.g) este obligatoriu a se intocmi un Plan Urbanistic Zonal.
Planul Urbanistic Zonal va cuprinde reglementari asupra zonei referitoare la:

- organizarea reţelei stardale;
- organizarea arhitectural-urbanistica in funcţie de caractensticile structurii urbane;
- modul de organizare a terenurilor;
- dezvoltarea infrastructurii edilitare;
• statutul juridic si circulaţia terenurilor.

Construcţia va respecta condiţiile de construire cu privire la amplasare, dimensionare, conformare si 
servire edilitara stabilite prin P.U.Z.
NOTA:
1. D.T.A.C. se va putea intocmi numai după aprobarea P.U.Z., cu obligativitatea respectării întocmai a 
prevederilor acestuia.

S t
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