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MEMORIU DE PREZENTARE (NON-TEHNIC) 
 

Cap. I Introducere                                                                                                                                                                            
1.1. Date de recunoastere a documentatiei : 
 
Denumirea lucrarii :  P.U.Z.- Construire imobil locuinte colective, spatii comerciale, 

medicale, birouri si amenajare parcare 
Elaborator :   BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA 

-IULIANA GELIMAN- 
Beneficiar:   S.C. URBAN BUILDING S.R.L. si SC VAMOS INTERNATIONAL SRL 
Amplasament :  Str. Pictor Theodor Aman, Nr. 40, 40A, 40B, Calea Marasesti, 

Nr 149B, Mun. Bacau, Jud. Bacau, Nr.Cad. 82625 
Data elaborarii :  Septembrie 2016                                                            
 

1.2. Obiectul P.U.Z:    

 Solicitari ale temei program : 
 Conform temei de proiectare, beneficiarul doreste demararea lucrarilor de constructii 
pentru un imobil locuinte colective, spatii comerciale, medicale, birouri si amenajare parcare 

Benficiarul detine terenul cu suprafata de 1688mp, conform ridicarii topografice, situat in 
intravlianul Mun. Bacau, avand functiunea actuala aprobata prin planul urbansitic general de zona 
institutii publice, servicii inclusa in UTR 8.  

Zona propusa pentru studiu are acces direct la str. Pictor Th. Aman in apropierea 
Stadionului Municipal Bacau. 

In cadrul acestui studiu se considera a fi necesar sa se rezolve urmatoarele obiective principale 
in incinta amplasamentului: 

 construire de locuinte colective si amenajari aferente acestora; 
 consturire de spatii comerciale,medicale, birouri cat si amenajari aferente acestora ; 
 asigurarea circulatiei auto si pietonale la nivelul cerintelor din zona si a legaturilor 

corespunzatoare; 
 completarea infrastructurii tehnico–edilitare; 
 rezolvarea acceselor in incinta si parcaje, fara incomodarea fluxului auto si pietonal 

existent in zona pentru constructia propusa; 
 mentinerea caracterului zonei din punct de vedere arhitectural si urbanistic pentru 

integrarea noii constructii in specificul mobilarii urbane in zona. 
Pentru realizarea obiectivelor temei program cerute in P.U.Z. s-au analizat situatia 

existenta a vecinatatilor permise precum si a restrictiilor legale impuse in vederea realizarii 
scopului final de construire cat si a legaturilor auto cu caile de comunicatie rutiera importante. 
 

1.3. Surse documentare 
 Planul Urbansitic General (P.U.G.) al Mun. Bacau aprobat prin H.C.L. 84/2012 
 Ghidul privind metedologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal  
indicativ GM010-2000 aprobat prin ordinul 176/N/16.08.2000 al Ministerul Lucrariolor Publice si 
Amenajarii Teritoriului 
 Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificarile ulterioare. 
 H.G. 525-1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism.  
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Cap. II Studiul actual al dezvoltarii                   

2.1 Evolutia zonei 
 Terenul studiat este amplasat in intravilanul Mun. Bacau, inregistrat  pe Str. Pictor 
Theodor Aman, Nr. 40, 40A, 40B, Calea Marasesti, Nr 149B, Mun. Bacau, Jud. Bacau, Nr.Cad. 
82625 si este proprietate privata a SC Urban Building SRL si SC Vamos International SRL. 

Dezvoltarea economică şi socială recentă a determinat creşterea necesarului de spaţiu 
pentru cladiri rezidenţiale, activităţile economice şi serviciile publice, limitele oraşului devenind 
insuficiente. În ultimii 2 ani s-a remarcat în special o creştere a tranzacţiilor cu terenuri, ca urmare 
a cererii tot mai mari de a construi clădiri pentru comerţ, servicii cat şi ansambluri rezidenţiale. 
 Amplasamentul se gaseste in partea central-sudica a mun. Bacau.  in zona se afla si cateva  
constructii cu regim redus de inaltime - P, care treptat vor fi inlocuite sau modernizate  pentru 
imbogatirea aspectului arhitectural al zonei cat si imobile de apartamente cu regim de inaltime 
P+10 cu spatii comerciale la parter dar si cladiri de agremenet si de sanatate. 

Terenul este situat intro zona cu regim variabil de inaltime, de la P la maxim P+10. In 
prezent, pe amplasament se gaseste o statie dezafectata de distributie carburanti. Aceasta 
urmeaza a fi demolata. Documentatia de demolare (D.T.A.D.) cat si studiile de teren necesare 
pentru verificarea calitatii solului in vederea stabilirii nivelului de poluare se vor realiza 
concomitent cu documentatia necesara obtinerii autorizatiei de construrire (D.T.A.C.) 

Zona este atractiva prin pozitionarea sa in apropierea zonei centrale a municipiului Bacau 
cat si in vecinatatea zonei de sport si agrement a municipiului Bacau, fapt dovedit de multitudinea 
de spatii comerciale si de servicii care s-au dezvoltat aici a ultimii ani.  

Din punct de vedere morfo-topologic zona este destructurata, fiind la intersectia unui 
cartier rezidential cu zona de sport si agremenet a municipiului Bacau cat si in vecinatatea 
amplasamentului Spitalului Judetean Bacau. Din cauza marii varietati de regimuri de inaltime si 
functiuni – spital, stadion, imobile apartamente, nu se pot extrage tipologii volumetrice specifice 
zonei. Se poate extrage un regim maxim de inaltime al zonei – P+10, dat de imobilele de 
apartamente din zona 

 

2.2. Incadrarea in localitate 
 Terenul studiat este amplasat in intravilanul Mun. Bacau, pe Str. Pictor Theodor Aman, Nr. 
40, 40A, 40B, Calea Marasesti, Nr 149B, Mun. Bacau, Jud. Bacau, Nr.Cad. 82625, cu acces direct 
catre Str. Pictor Th. Aman. Aman si este proprietate privata a SC Urban Building SRL si SC Vamos 
International SRL. Suprafata terenului studiat este de 1688mp conform ridicarii topografice.
 Terenul are urmatoarele vecinatati : 
La nord:  Parcare auto domeniul public al Municipiului Bacau ; 
La sud: Parcare auto domeniul public al Municipiului Bacau ; 
La est : Str. Pictor Theodor Aman ; 
La vest : Teren cu nr. Cadastral 82530, restaurant BUlevard, Fast-Food McDonald’s 
 

2.3  Elemente ale cadrului natural 
Zona care constituie obiectul P.U.Z-ului are o suprafata de 1688,00 mp.din intravilanul 

municipiului Bacau, pentru investitia Construire imobil locuinte colective, spatii comerciale, 
medicale, birouri si amenajare parcare. 

Suprafata terenului prezinta o inclinatie pe directia sud-nord si nu este afectata de 
fenomene fizico-mecanice care sa pericliteze stabilitatea constructiei propuse. 
 Adancimea de inghet este de 0.8 -0.9m conform STAS 6054-85. 
 Zona seismica de calcul (conform normativului P100/92) : 

- Incarcare seismica ag = 0.35, Tc = 0.7s, respectiv intensitatea seismica VII (exprimata 
in grade MSK). 

- Incarcare din vant: conform hartii de zonare a incarcarilor date de vant – pv  0.6kPa. 
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- Incarcare din zapada : conform hartii de zonare a incarcarilor date de zapada – S0 = 
2.5kPa. 

Teritoriul municipiului Bacau se inscrie in sectorul de clima continentala, dinamica 
atmosferei caracterizandu-se printr-o prdominanta a vanturilor de nod-est. In conditiile acestor 
dinamici atmosferice si a regimului termic, cantitatea anulala a precipitatiilor atinge 550mm/mp. 
Judetul Bacau se incadreaza intr-o unitate climatica de nuanta continentala, cu ierni reci si veri 
calduroase si cu o predominare a circulatiei atmosferice dinspre nord si nord-vest.  Oscilatiile 
climatice au o amploare mare atat ca efect al circulatiei generale a atmosferei, cat si ca al 
influentelor introduse de relief (inversiuni termice). Schimbarile rapide de fronturi atmosferice in 
perioada de tranzitie-primavara-toamna favorizeaza producerea brumelor tarzii si respectiv 
timpurii. Acestea provoaca uneori pagube insemnate; vanturile predominante sunt dinspre nord-
vest si nord, dar nu le lipsesc nici cele dinspre est si sud-est. Regimul precipitatiilor prezinta 
cantitati mici iarna si mari  vara. 

 

2.4. Circulatia 
 In situatia existenta, terenul este accesibil dinspre limitele de nord, sud, est si vest dupa 
cum urmeaza : 
la Nord – prin intermediul parcarii auto din domeniul public cu care se invecineaza 
la Sud – prin intermediul parcarii auto din domeniul public cu care se invecineaza 
la EST – prin strada Pictor Theodor Aman la care are front stradal ; 
La Vest – prin intermediul drumului de acces ce traverseaza amplasamentul pe latura vestica si 
care face legatura dintre parcarea Fast-Food-ului McDonald’s si parcarea auto domeniul public 
din dreptul Stadionului Municipal Bacau. 
 Circulatia auto si pietonala se desfasoara pe Str. Pictor Th. Aman si pe drumul de acces ce 
traverseaza amplasamentul pe latura de vest dupa cum urmeaza : 
Str. Pictor Th. Aman - parte carosabila 7,00m, doua fire de circulatie, cate un fir de 

circulatie pe sens 
    - trotuar pe ambele parti de minim 1,5m latime 

- colectarea apelor pluviale se face la guri de scurgere catre 
canalizarea orasului 

Drum acces din interiorul - parte carosabila 5,00m, un fir de circulatie, cu sens de parcurgere 
amplasamentului  dinspre Fast-Food-ul McDonald’s catre parcarea auto domeniul 

public din dreptul Stadionului Municipal Bacau 
    - trotuar pe partea dreapta a sensului de mers de minim 1m latime 

- colectarea apelor pluviale se face la guri de scurgere catre 
canalizarea orasului 
 

2.5. Ocuparea terenurilor 
Terenul in suprafata de 1688,00mp care face obiectul prezentei documentatii P.U.Z. se 

afla in propiretatea SC Urban Building SRL si SC Vamos International SRL este ocupat cu o statie 
dezafectata de distributie carburant pentru care urmeaza sa se intocmeasca o documentatie 
D.T.A.D.  si este in prezent incadrat conform P.U.G. al Municipiului Bacau in zona institutii publice 
si servicii. 

Zona analizata in suprafata de 42185mp cuprinde conform P.U.G. Bacau urmatoarele 
zonificari functionale: 

Zona locuinte si functiuni complementare   106.60mp  0.24% 
Zona locuinte colective si functiuni complementare 1891.70mp  4.48% 
Zona institutii publice, servicii    7795.80mp  18.48% 
Zona spatii verzi, plantate, agrement, sport   11098.10mp  26.30% 
Circulatii auto       10957.20mp  25.98% 
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Circulatii pietonale      4522.40mp  10.72% 
Parcari        5819.20mp  13.80% 
Total        127500mp             100.00% 

 

2.6. Echipare edilitara 
Unitatile existente in zona sunt corelate cu infrastructura localitatii, astfel: 
-retaua de alimentare cu apa este, in general pe strazile principale; 
-canalizarea menajera este pozata pe strazile existente, iar canalizarea pluviala este 

realizata exclusiv pentru preluarea apelor meteorice provenite de pe aceste strazi; 
-alimentarea cu energie termica a constructiilor existente se realizeaza in sistem 

individualizat in vecinatatea amplasamentului si centralizat din centrale termice, puncte termice 
in regiunile limitrofe zonei analizate ; 

-alimentarea cu gaze naturale pentru prepararea hranei in cadrul blocurilor de locuinte si 
spatiilor cu destinatie diferita din zona este rezolvata prin racord la retelele de distribuitie gaze 
naturale existente in zona. 

-alimentarea cu energie electrica pentru constructiile existente, se realizeaza din reteaua 
orasului prin intermediul posturilor trafo existente; 

-telecomunicatii, municipiul Bacau, implicit zona studiata este deservita de o centrala 
telefonica digitala, conectata la reteaua nationala, prin retea subterana si aeriana. In cadrul zonei 
reteaua de telecomicatii, urmareste traseul strazilor de unde se realizeaza bransamente la fiecare 
din constructiile existente. 
 

2.7. Probleme de mediu 
 Amplasamentul se gaseste in partea  central-sudica a mun. Bacau  in zona se afla si cateva  
constructii cu regim redus de inaltime, care treptat vor fi inlocuite sau modernizate  pentru 
imbogatirea aspectului arhitectural al zonei cat si constructii cu caracter special – Stadionul 
Municipal Bacau, Spitalul Judetean Bacau, dar si imobile de apartamente cu regim de inaltime 
P+10. Amplasamentul este ocupat cu o statie dezafectata de distributie carburanti. Aceasta 
urmeaza a fi demolata. Documentatia de demolare (D.T.A.D.) cat si studiile de teren necesare 
pentru verificarea calitatii solului in vederea stabilirii nivelului de poluare se vor realiza 
concomitent cu documentatia necesara obtinerii autorizatiei de construrire (D.T.A.C.) 

Din punct de vedere morfo-topologic zona este destructurata, fiind la intersectia unui 
cartier rezidential cu zona de sport si agremenet a municipiului Bacau cat si in vecinatatea 
amplasamentului Spitalului Judetean Bacau. Din cauza marii varietati de regimuri de inaltime si 
functiuni – spital, stadion, imobile apartamente, nu se pot extrage tipologii volumetrice specifice 
zonei. Se poate extrage un regim maxim de inaltime al zonei – P+10, dat de imobilele de 
apartamente din zona. 

Zona studiata nu prezinta riscuri naturale sau antropice, cu exceptia cutremurelor de 
pamant. Tinand cont de pozitia terenului, se va asigura un echilibru intre suprafetele ocupate de 
constructii si cele rezervate spatiilor verzi. 

Terenul de amplasament este in loc ferit de surse de poluare si de orice alte elemente ce 
ar putea pune in pericol sanatatea sau viata locatarilor. 

 

2.7. Optiuni ale populatiei 
Situata intr-o zona cu regim de inaltime variabila, in nordul zonei studiate a unui ansamblu 

de locuinte colective, datate din anii '80, zona se afla intr-o stare variabil buna din punct de vedere 
al starii cladirilor. In cadrul viziunii a planificarii strategice elaborate la nivelul Consiliilor Judetene 
este specificat ca „un puternic simt al comunitatii trebuie stabilit la nivelul oraselor”si „noile 
dezvoltari rezidentiale, ce vor fi realizate in localitati, vor trebui sa contina o combinatie de tipuri 
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de locuinte, servicii publice si functiuni comerciale care sa asigure locuitorilor acces rapid la aceste 
servicii urbane fara sa constituie elemente aditionale de congestie in trafic in zonele centrale”. 

Dezvoltarea economică şi socială recentă a determinat creşterea necesarului de spaţiu 
pentru cartierele rezidenţiale, activităţile economice şi serviciile publice, limitele oraşului 
devenind insuficiente. În ultimii 2 ani s-a remarcat în special o creştere a tranzacţiilor cu terenuri, 
ca urmare a cererii tot mai mari de a construi clădiri pentru comerţ, servicii cat şi ansambluri 
rezidenţiale. 
 Amplasamentul se gaseste in partea  central-sudica a mun. Bacau  in zona se afla si cateva  
constructii care treptat vor fi inlocuite sau modernizate  pentru imbogatirea aspectului 
arhitectural al zonei. Zona are regim de inaltime variabil, de la P la maxim P+10. si este atractiva 
prin pozitinarea sa in apropierea zonei centrale a municipiului Bacau, fapt dovedit de multitudinea 
de spatii comerciale si de servicii care s-au dezvoltat aici a ultimii ani.  
 

Cap. III Propuneri de dezvoltare urbanistica  
 

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 
 

 Certificat de urbansim Nr. 450 din 25.08.2016 
Functiunea actuala: teren curti constructii, copertina, 2 statii mobile de distributie 

carburanti. 
Terenul se afla in zona „A” de impozitare 
Terenul se afla in zona II – zona cu regim de inaltime pentru constructii impus conform 

Ordinului  nr. 118/2003 
 

 Avizul de oportunitate al Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului si 
urbansim al Municipiului Bacau 
Conform adresei nr. 39259 din 19.10.2016, comisia tehnica de amenajare a teritoriului si 

urbansim, intrunita in sedinta din data de 13 octombrie 2016 a acordat avizul de oportunitate nr. 
7888 din 19.10.2016 pentru lucrarea „Construire imobil locuinte colective, spatii comerciale, 
medicale, birouri si amenajare parcare” prin care sunt specificate reglementarile urbansitice 
pentru: 

- Categoriile functionale propuse: zona de servicii, zona locuinte colective, spatii verzi. 
- Indicatori urbanistici propusi: regim de inaltime DS+P++10; 

POT maxim = 75%; CUT maxim =2,0 pentru zona de 
institutii publice si servicii 
POT maxim = 40%; CUT maxim =4,4 pentru zona de 
locuinte colective 

 -      Cladirile propuse vor avea asigurate accese racoduri la utilitati, parcaje si spatii verzi, 
conform R.L.U. aferent P.U.G. Bacau. 
 

 Prevederi ale Planul urbanistic general al municipiului Bacau 
Functiunea actuala aprobata prin planul urbansitic general de zona institutii publice, 

servicii, inclusa in UTR 8 ce permite ca zonificare urmatoarele 
Functiunea dominanta a zonei: 
-institutii publice reprezentative, insitutii publice de interes regional sau local, servicii, 

comert, situate in cladiri independente sau cu alte functiuni 
-zona cu institutii de interes public si/sau terenuri libere care prin adaugare de noi obiective 

va conduce la ridicarea gradului de confort urban 
Functiuni complementare admise: 
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-locuire 
-odihna si agrement (spatii verzi amenajate si platofrme pietonale aferente obiectivelor 

propuse); 
-circulatie pietonala si carosabila; 
-stationare autovehicule (parcaje si garaje); 
-echipare tehnico-edilitara si constructii aferente; 
Utilizari admise: 
-functiuni adimistrative, functiuni finaciarbancare, functiuni comerciale cu caracter urban, 

functiuni comerciale cu caracter extraurban, functiuni de cult, functiuni de cultura, functiuni de 
invatamant, functiuni de sanatate, functiuni de sport, functiuni de turism cu caracter intraurban, 
functiuni aferente infrastructurii de transport public, servicii aferente zonelor de locuinte (servicii 
de proximitate), echipamente publice aferente zonelor de locuinte 

- P.O.T. max  =40%, C.U.T max = 4,4 
- regim de inaltime maxim admis P+10 

  

3.2. Valorificarea cadrului natural 
 Suprafata terenului prezinta o inclinatie pe directia sud-nord, terenul avand in plan o 
conformare poligonala. Cadrul natural existent se va valorifica prin crearea unor spatii verzi in 
interiorul parcelei de minim 10% care va cuprinde plantatii ornamentale si alte spatii verzi 
plantate. Constructia propusa va presupune echiparea zonei cu suprafete de spatii verzi adiacente 
zonelor pietonale si carosabile din interiorul amplasamentului fapt ce va mari calitatea spatiului 
construit cat si aspectul zonei se va imbunatati considerabil 
 

3.3. Modernizarea circulatiei 
Imobilul de locuinte colective, spatii comerciale, medicale, birouri si amenajare parcare 

propus va fi deservit de circulatii carosabile si pietonale prin intermediul carora se va realiza 
accesul pietonilor catre cladire cat si al autovehiculelor catre rampa de acces in subsol acestuia. 
Acestea se constituie din : 

- alee carosabila de 5.00m latime existenta racordata la, si cu acces direct din str. Erou 
Ciprian Pintea. Aleea carosabila existenta traverseaza amplasamentul pe latura de vest si 
descarca catre parcarea domeniu public al Municipiului Bacau. Aleea carosabila are un 
singur sens de mers cu o banda dinspre str. Erou Ciprian Pintea catre parcarea domeniul 
public al Municipiului Bacau. Accesul pe alea carosabila de pe Str. Erou ciprian pintea va fi 
marcat cu semnul rutier « Sens Unic » cu intrare relatie dreapat si iesire relate stanga 
dreapta. Colectarea apelor pluviale se face la guri de scurgere catre canalizarea orasului 

- Rampa de acces auto catre demisolul cladirii de 5.00m latime cu acces pe latura de nord a 
amplasamentului din parcarea domeniu public al Municipiului Bacau. Accesul de pe rampa 
de acces catre parcarea domeniu public va fi marcat cu semnul ruiter « cedeaza trecerea » 
la fel ca si accesul din parcarea domeniu public catre str. Pictor Th. Aman. Colectarea 
apelor pluviale se face la guri de scurgere catre canalizarea orasului 

- Accesul pietonilor dinspre strazile adiacente terenului in studiu catre imobilul propus este 
asigurat prin trotuare de 1.50m latime care bordeaza circulatiile carosabile din interiorul si 
exteriorul amplasamentului.  

- Platoforma amenajata de depozitare a deseurilor este accesibila direct din parcarea 
domeniu public al Municipiului Bacau amplasata pe latura de nord a terenului. 

- Accesul mijloacelor de interventie pentru situatii de urgenta se asigura din str. Pictor Th. 
Aman, prin drumul de acces existent ce traverseaza terenul pe latura de vest cat si din cele 
doua parcari amplasate pe laturile de nord si sud ale terenului. 

- Spatiile destinate depozitarii bicicletelor vor fi amplasate in demisolul cladirii accesibil prin 
rampa de acces. 
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- Imobilul dispune de spatii de parcare dimensionate in functie de capacitatea de adapostire 
a cestora, respectiv 71 locuri parcare amplasate in demisolul imobilului cat si in parcarea 
supraterana propusa. Necesarul de locuri de parcare a fost calculat in conformitate cu 
R.L.U. Bacau astfel : 

o 1.5 x nr. Apartamente. Se vor propune 42 de apartamente, rezulta astfel un necesar 
de 63 locuri de parcare 

o Nr. Utilizatori/5 + un spor de 10% pentru spatiile medicale propuse. NUmarul 
estimat de utilizatori este de 36, rezulta astfel un necesar de 8 locuri de parcare. 

 

Acesul automobilelor in parcarea subterana se va face printr-o rampa de acces 
bidirectionala cu o banda pe sens cu acces din parcarea domeniu public al Municipiului Bacau 
amplasata pe latura de nord a terenului. Aceasta va avea intrare cu relatie stanga dreapta si iesire 
cu relatie stanga dreapata Delimitarea carosabilului va fi  facuta cu bordura prefabricata de beton, 
tip A1x1000 (STAS 1139/87). Marcaj longitudinal propus: benzile de circulatie vor fi separate in 
axul carosabil, cu line intrerupta.  

Suplimentar va fi reamenajata pe cheltuiala beneficiarului parcarea doemniu public 
amplasata pe latura de sud a terenului.  

Semnalizarea rutiera va fi  materializata in planul de situatie de la Autorizarea de Construire. 

Dimensionarea locurilor de parcare va fi facuta conform Regulamentului Local de Urbanism cat si 
Anexei 5 (pct. 5.3.) la HOTARAREA de GUVERN cu nr.525 din 27iunie1996 pentru aprobarea 
REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM. 
 

3.4. Zonificarea functionala  reglementari. Bilant teriotrial, indici urbanistici 
 

Intiatorul acestei documentatii are consimtamantul proprietarului terenului pentru a 
propune pe aceasta proprietate o deosebita investitie imobilara, un imobil locuinte colective, 
spatii comerciale, medicale, birouri si amenajare parcare, cu scopul de a creste calitatea conditiilor 
de viata urbana in zona cat si pentru a imbunatati aspectul vizual al zonei. 

Situat in imediata apropiere a zonei centrale a orasului Bacau, amplasamentul se 
invecineaza spre nord cu parcarea domeniu public al municipiului Bacau, in zona nord estica a 
amplasamentului se afla Stadionul Municipal Bacau, in zona sudica se vecineaza cu parcare 
domeniu public al Municipiului Bacau, in partea estica se invecineaza cu Str. Pictor Th. Aman iar 
in partea vestica cu Restaurant Bulevard si Fast Food McDonalds.  Aspectul urbanistic al zonei 
este dat de locuintele colective tip blocuri insiruite aflate la sud de teren pe str. Erou Ciprian 
Pintea.  

Amplasamentul se afla pe pe Str. Pictor Theodor Aman, Nr. 40, 40A, 40B, Calea Marasesti, 
Nr 149B, Mun. Bacau, Jud. Bacau, Nr.Cad. 82625, cu acces direct catre Str. Pictor Th. Aman. 
Constructia propusa va avea regimul de inaltime DS+P+10, avand inaltimea maxima de 38.00m 
fata de cota ±0,00. Constructia va adaposti un numar de aproximativ 42 de apartamente (zona 
mixta locuinte colective – institutii publice, servicii si comert), cat si spatii medicale  (zona institutii 
publice, servicii si comert)  cu o suprafata construit desfasurata de 3376.00mp. 

In urma realizarii investitiei se va reamenaa pe cheltuiala beneficiarului parcarea doemniu 
public al Mun. Bacau amplasata pe latura de sud a terenului. 

Capacitatea totala a parcarilor p[e amplasament va fi de 71  locuri de parcare. 
Imobilul va fi format din doua corpuri de cladire cu cote gabaritice detaliate in plansa U2, 

incadrate in perimetrul proprietatii avand functiuni de spatii medicale si locuinte colective. 
Imobilul va avea un regim de inaltime DS+P+10. Se vor realiza apartamente de 3 camere, 

2 camere, garsoniere cat si apartamente penthouse. Fiecare apartament va raspunde ca 
functionalitate parametrilor minimi conform legislatiilor in vigoare si va fi dotat cu toate utilitatile 
unei bune exploatari prin bransarea la utilitatile existente in zona. 
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Spatiile medicale vor fi amplasate la nivelele inferioare ale imobilului.  
Elemente ce pot fi integrate: 

 pereti acoperiti de vegetatie; 

 fatada multimedia (proiectii in aer liber) in spatiile definite de scuaruri; 

 cascade, pereti de apa; 

 acoperis terase- gradina. 
Prin prezentul P.U.Z. se propun reglementari urbanistice privind functiunea zonei, POT , 

CUT, regim de inaltime, aliniament retrageri fata de limitele parcelei, dimensiunea suprafetei 
construibile, asigurarea cu utilitati a zonei studiate. 

In urma consultarii P.U.G-ului, a autoritatilor locale, cat si a factorilor interesati cu privire 
la organizarea zonei, se propun urmatoarele optiuni: 

 imbunatatirea aspectului arhitectural, 

 realizarea unei zone de locuinte colective si zone de intitutii publice, servicii si 
comert; 

 amplasare, retrageri; 

 indici urbanistici, POT, CUT; 

 rezolvarea circulatiei pietonale si carosabile fara afectarea fluentei traficului 

 analiza circulatiei juridice a terenului 

 asigurarea utilitatilor tehnico-edilitare 

 intergarea amenajarilor propuse. 
 

Pentru terenul aflat in proprietate private in suprafata de 31776mp, bilantul teitorial propus este 
urmatorul: 
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Pentru zona analizata in prezenta documentatie in suprafata de 42185.00mp, bilantul 
teritorial propus este urmatorul : 

  

3.5. Dezvoltarea echiparii edilitare 

INSTALATII ELECTRICE: 

In zonă există reţea de joasă tensiune, alimentarea cu energie electrică urmând să fie 
realizată conform soluţiei stabilite prin avizul energetic de racordare care va fi solicitat la S.C. 
E.ON  MOLDOVA S.A. Sucursala Bacău. 

Pe terenul studiat există reţea electrică neafectată de noua construcţie propusă. În scopul 
alimentării noilor consumatori se va alege schema optimă ce va sta la baza unui studiu tehnico-
economic avându-se în vedere realizarea capacităţilor solicitate şi satisfacerea gradului de 
siguranţă în alimentarea cu energie electrică cerută de consumatori şi realizat numai la solicitarea 
acestora în urma comenzii înaintate, în vederea obţinerii avizului de racordare de la E-ON Bacău. 
Clădirile propuse vor fi racordate la reteaua de distribuţie curent electric printr-un bransament 
propus, suficient pentru consumatorii nou-proiectati.  
 

INSTALATII  SANITARE : 

Alimentare cu apă :  Municipiul Bacău dispune de un sistem centralizat de alimentare cu 

apă atât pentru deservirea populaţiei cât şi a celorlalte obiective. Alimentarea cu apă pentru 

amplasamentul studiat se va realiza prin racord la reţeaua existentă în zonă cu respectarea 

prescripţiilor tehnice cu privire la distanţele minime dintre reţelele de apă şi elementele 
construcţiei, cu avizele necesare. 
Canalizare exterioară : Apele uzate orăşeneşti sunt colectate de reţeaua de canalizare a 
oraşului, în zona  amplasamentului existând reţea de canalizare menajeră ce vor prelua apele 
menajere a clădirilor existente .Evacuarea apelor pluviale atât de pe acoperişul clădirii cât şi de pe 
carosabilul străzilor sau platformei betonate sunt preluate prin guri de scurgere în colectoare.  

 Evacuarea apelor uzate menajere din cladire se va face pe traseul cel mai scurt, in caminele 
care vor fi executate pe reteaua de canalizare din jurul cladirii.   
 

INSTALATII  DE  GAZE  NATURALE : 

 Pentru alimentarea cu gaze naturale va fi solicitat acord de acces la furnizorul E.On Gaz 
Distributie. Racordul va fi realizat din strazile adiacente amplasamentului astfel incat sa se asigure 
debitele necesare.  
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GOSPODARIA COMUNALA: 
  Deşeurile menajere rezultate din activitatea propusă vor fi sortate şi depozitate în spaţii 
special amenajate – 3 platforme amenajate. Evacuarea lor se va face centralizat prin contract cu 
instituţiile primăriei oraşului.  

 
3.6. Protectia mediului 
 Amplasamentul se gaseste in partea  central-sudica a mun. Bacau  in zona se afla si cateva  
constructii cu regim redus de inaltime, care treptat vor fi inlocuite sau modernizate  pentru 
imbogatirea aspectului arhitectural al zonei cat si constructii cu caracter special – Stadionul 
Municipal Bacau, Spitalul Judetean Bacau, dar si imobile de apartamente cu regim de inaltime 
P+10. Amplasamentul este ocupat cu o statie dezafectata de distributie carburanti. Aceasta 
urmeaza a fi demolata. Documentatia de demolare (D.T.A.D.) cat si studiile de teren necesare 
pentru verificarea calitatii solului in vederea stabilirii nivelului de poluare se vor realiza 
concomitent cu documentatia necesara obtinerii autorizatiei de construrire (D.T.A.C.) 

Din punct de vedere morfo-topologic zona este destructurata, fiind la intersectia unui 
cartier rezidential cu zona de sport si agremenet a municipiului Bacau cat si in vecinatatea 
amplasamentului Spitalului Judetean Bacau. Din cauza marii varietati de regimuri de inaltime si 
functiuni – spital, stadion, imobile apartamente, nu se pot extrage tipologii volumetrice specifice 
zonei. Se poate extrage un regim maxim de inaltime al zonei – P+10, dat de imobilele de 
apartamente din zona. 

Zona studiata nu prezinta riscuri naturale sau antropice, cu exceptia cutremurelor de 
pamant. Tinand cont de pozitia terenului, se va asigura un echilibru intre suprafetele ocupate de 
constructii si cele rezervate spatiilor verzi. 

Terenul de amplasament este in loc ferit de surse de poluare si de orice alte elemente ce 
ar putea pune in pericol sanatatea sau viata locatarilor. 

 

3.7. Obiective de utilitate publica 

 Prin prezentul P.U.Z. se va urmari imbunatatirea confortului urban prin realizarea de spatii 
verzi si/sau plantate, prin dotarea cu vegetatie medie si inalta, prin realizarea de spatii publice 
dotate cu mobilier urban  banci, cosuri de gunoi, stalpi de iluminat, etc. 
 

Cap. IV Concluzii – Masuri in continuare 

Investiţia propusă este necesară şi oportună putând asigura îmbunătăţirea servirii 
populaţiei cat şi a agenţilor economici din zonă.  
Scenariul  tehnico-economic  prin care obiectivele Proiectului  de Urbanism Zonal  pot fi atinse:     

a- este cea mai buna solutie tinand cont de dimensiunile terenului studiat, solutiile si 
tehnologiile constructive existente in acest moment pe piata; 

b- proportia investitiei/suprafata obtinuta este mult mai buna in cazul altor scenarii ce pot fi 
recomandate ; 

c- din punct de vedere functional constructiile noi ar asigura spatiul necesar functionarii in 
bune conditii a activitatilor propuse; 

d- permite beneficiarului sa asigurare conditii optime pentru cresterea calitatii zonei ; 
e- are impact pozitiv asupra mediului de afaceri stimuland cresterea economica; 
f- se realizeaza un ansamblu arhitectural modern si unitar cu impact semnificativ in 

contextul tesutului urban. 
Astfel:   Birou Individual de Arhitectura – Iuliana Geliman -  recomanda acest PUZ  prin atingerea 
obiectivelor beneficiarului . 
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În baza documentaţiei, beneficiarul poate să înceapă demersurile de intrare în legalitate 
cu privire la stabilirea dreptului de folosinţă asupra terenului.  

După aprobarea Planului Urbanistic Zonal acesta va deveni element de control în 
urmărirea respectării reglementărilor la realizarea noului obiectiv de investiţie.   
 Prezenta documentaţie oferă soluţii optime de rezolvare a tuturor problemelor tehnico-
economice ridicate de acest gen de investiţie coroborate cu condiţiile concrete de amplasament 
în contextul socio-urban actual, urmând ca aceste soluţii să stea la baza aprobării investiţiei.  
 După recepţionarea documentaţiei, beneficiarul dispune de baza de date necesară 
aprobării începerii demersurilor pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire. 
 

Cap. V Dispozitii finale 

Documentatia este intocmita in faza de Plan Urbanistic Zonal numai pentru obtinerea  
avizarii, iar beneficiarul are obligatia de a nu folosi aceasta documentatie in alte scopuri fiind 
interzisa multiplicarea sau instrainarea acesteia fara acordul  proiectantului general. Pentru orice 
neconcordanta a datelor inscrise in documentatie, beneficiarul este rugat sa semnaleze 
proiectantului general. Documentatia a fost intocmita cu respectarea normativelor si legilor in 
vigoare. 

      
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Intocmit, 
                                arh.  Iuliana Geliman  
 
 

 
 
 
 


