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Denumire proiect: Construire locuinţă cuplată cu garaj şi împrejmuire teren 

Proiect nr. 1/2016  Faza : P.U.Z. 
Amplasament: str. Holtului, nr. 30, mun. Bacău 

Beneficiar: Lehăduș Ionuț 
 
 

 
 

MEMORIU DE PREZENTARE 

 
1. INTRODUCERE 
 

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei 

 Denuminea  lucrării:   

    CONSTRUIRE LOCUINŢĂ CUPLATĂ CU GARAJ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN 

Str. Holtului, nr. 30, municipiul Bacău, judeţul Bacău 

 Beneficiar: Lehăduș Ionuț 

 Proiectant: Birou Individual de Arhitectură Eugenia Beuran 

 Data elaborării documentaţiei: 2016 

1.2. Obiectul lucrării 

 Solicitări ale temei program 
  Prezenta documentatie a fost elaborata ca urmare a comenzii beneficiarului cu scopul 

de a construi o locuinţă individuală cuplată cu garaj pe un teren situat în intravilanul și 
extravilanul municipiului Bacău, județul Bacău. 
 Obiectul documentației constă în rezolvarea și aprofundarea problemelor funcționale, 
tehnice și urbanistice din zonă cu scopul de a schimba funcțiunea terenului pentru suprafața 
situată în extravilan, de a reglementa indicatorii urbanistici maximi admisibili pe lot și de a 
introduce terenul extravilan în intravilanul municipiului Bacău. 
 Terenul care a generat Planul urbanistic zonal are suprafaţa de 350 mp (lot intravilan 
161 mp și lot extravilan 189 mp) şi se află în proprietatea domnului Lehăduș Ionuț conform 
Contractului de donație autentificat sub nr. 295 din 7.04.2016 și extraselor din cărțile funciare 
nr. 64573 și nr. 82481. 

 Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţii pentru zona studiată 
 Conform  Planului Urbanistic General al municipiului Bacău, proiect nr. 250/2008, 
aprobat prin H.C.L. Bacău nr. 84/2012, zona luată în studiu este situată în intravilanul și 
extravilanul unității administrativ-teritoriale. Suprafața situată în intravilan este inclusă în 
zona pentru locuințe individuale și funcțiuni complementare.  
 Utilizările permise prin Regulamentul Local de Urbanism al municipiului Bacău nu 
corespund cu cerinţa beneficiarului. 
 În vederea construirii locuintei individuale și a garajului este necesară introducerea 
terenului extravilan în intravilan ca parte a zonei pentru locuințe și funcțiuni complementare. 
Schimbarea funcțiunii terenului va avea loc în urma aprobării prezentului studiu urbanistic, ce 
a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 379 din 25.07.2016, emis de Primăria 
Municipiului Bacău şi însoţit de Avizul de oportunitate nr. 6168 din 23.09.2016, emis de 
aceeași instituție. 
1.3. Surse de documentare 

    P.U.G. -  municipiul Bacău și Regulamentul Local de Urbanism aferent 

    Tema de proiectare stabilita cu initiatoruI PUZ 

 Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul 
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 Codul civil 

 H.G. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu completările 
si modificările ulterioare 

 O.G 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicata, cu modificările ulterioare 

 Legea apelor 107/1996 

 H.G. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si mărimea 
zonelor de protecţie sanitara 

 Ordinul 119/2014 al Ministerului Sanatatii pentru aprobarea normelor de igiena si a 
recomandărilor privind mediul de viata al populaţiei 

 Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu 
modificările ulterioare 

 Ordinul nr. 13/N/1999 Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului pentru 
aprobarea reglementarii tehnice « Ghid privind metodologia de elaborare si conţinutul 
cadru al PUZ »,  indicativ GM - 010-2000 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 
2.1. EVOLUŢIA  ZONEI 
Caracteristici semnificative ale zonei, relaţionate cu evolutia localităţii 
 Terenul deținut de beneficiar este situat în zona periferică a municipiului Bacău, 
învecinându-se cu terenul administrat de comuna Letea Veche.  
 Funcțiunea predominantă a zonei este aceea de locuire, care se desfășoară în unități 
individuale, amplasate izolat pe lot.  
 Loturile situate pe latura sudică a străzii Holtului sunt împărțite în două de limita 
intravilanului municipiului Bacău. 
Potenţial de dezvoltare 
 Având în vedere conformarea parcelelor și a  intravilanului în zona amplasamentului,  
precum și faptul că în zonă au fost construite locuințe noi (atât în Bacău cât și în comuna 
Letea Veche), fâșia de teren extravilan cu lățimea de 14-20m cuprinsă între limita 
intravilanului și limita teritoriului administrativ al municipiului Bacău ar putea fi introdusă în 
intravilan, în UTR 22, în zona pentru locuințe și funcțiuni complementare.  
2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE 
 Terenul luat in studiu este situat in sud-estul municipiului Bacău, în intravilan și 
extravilan, pe latura sudică a străzii Holtului. 
 Terenul are următoarele vecinătati: 

 La nord: str. Holtului; 

 La sud: U.A.T. Letea Veche; 

 La est:  proprietate Isop Iondache; 

 La vest:   proprietate Diaconu Eugen. 
2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 
 Amplasamentul este situat la nivelul terasei inferioare a râului Bistrița. Terenul este 
aproximativ plan. 
 Conform Memoriului geotehnic elaborat de dna. Ing. Geolog Petronela Dimitriu, 
terenul prezintă risc geotehnic redus, având stabilitatea generală și locală asigurată și este 
ferit de pericolul inundațiilor. Apa freatică este prezentă la adâncimea de -5,50 m CTN, iar 
fundarea se va face la o adâncime minimă de -1,20 m CTN. 
 Informații privind stabilitatea amplasamentului, nivelul apei freatice, zona seismică și 
stratul recomandat pentru fundare pot fi consultate în Memoriul geotehnic anexat. 
2.4. CIRCULAȚIA 
 Circulația carosabilă și pietonală în zonă este asigurată de strada Holtului.  
2.5. OCUPAREA TERENURILOR 
 Terenul care a inițiat planul urbanistic zonal este proprietate a persoanei fizice 
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Lehăduș Ionuț și este liber de construcții. Terenurile învecinate sunt proprietăți private ale 
persoanelor fizice sau juridice și sunt, majoritatea, ocupate de construcții cu funcțiunea de 
locuințe individuale cu regim de înălțime parter. 
2.6. ECHIPARE EDILITARĂ 
 În zona luată în studiu există rețele de alimentare cu apă, energie electrică, gaz și 
rețea de canalizare.  
2.7. PROBLEME DE MEDIU 
 Analiza de evaluare a problemelor existente de mediu evidenţiază: 

   Amplasamentul nu prezintă riscuri naturale și antropice; 

 Conform Planului Urbanistic General al municipiului Bacău terenul nu este grevat 
de condiții speciale impuse de zone de protecție sau protejate privind valorile de 
patrimoniu. 

2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI 
Prin realizarea investiției propuse se va obține: 

 Valorificarea terenului luat în studiu;  

 Ocuparea terenului astfel încit să se realizeze o bună dimensionare a funcțiunii 
solicitate; 

 Reglementarea destinaţiei terenurilor în vederea avizării favorabile a solicitării 
beneficiarului. 

3.    PROPURERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 
3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE 

 Anterior elaborării PUZ au fost intocmite urmatoarele studii: 

 ridicarea topografica a zonei Sc.1:500; 

 studiul geotehnic. 
3.2. PREVEDERI ALE PUG 
 Conform Planului Urbanistic General al municipiului Bacău terenul deținut de 
beneficiar face parte din U.T.R. 22 și este încadrat astfel: 

- lotul cu numărul cadastral 64573 este situat în zona pentru locuințe individuale și 
funcțiuni complementare, subzona locuințelor individuale cu regim de înălțime P, P+1, 
P+2 niveluri,  

- lotul cu numărul cadastral 82481 este teren în extravilan. 
 Regulamentul local de urbanism cuprinde următoarele prevederi pentru subzona LI 
din cadrul zonei pentru locuințe individuale și funcțiuni complementare:  
Funcțiunea dominantă: locuințe individuale existente/propuse, cu regim mic de înălțime, cu 
caracter urban; 
Funcțiunile complementare admise:  

- instituții publice, servicii și alte activități nepoluante și servicii compatibile cu 
funcțiunea de locuire;  

- odihnă și agrement (spații verzi amenajate);  
- circulație pietonală și carosabilă;  
- staționare autovehicule (parcaje, garaje);  
- echipare tehnico-edilitară și construcții aferente; 

Utilizări admise:  
- locuințe individuale (unifamiliale) cu caracter urban maxim P+2 niveluri (10 m la 

cornișă);  
- investiții necesare îmbunătățirii calității locuirii și a confortului urban;  
- modernizări, reparații și întreținere la clădirile existente;  
- construcții aferente echipării tehnico-edilitare;  
- amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și alei pietonale private, 

parcaje, garaje, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru 
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tineret;  
- echipamente publice la nivel rezidențial și de cartier: creșă, grădinițe, scoli primare și 

gimnaziale, licee, dispensare urbane și dispensare policlinice, biserici parohiale; 
Utilizări admise cu condiționări:  

- se admite extinderea, mansardarea sau supraetajarea clădirilor existente, cu 
respectarea condițiilor de amplasare, echipare și configurare precum și a posibilităților 
maxime de ocupare și utilizare a terenului prevăzute în RLU, 

- servicii aferente funcțiunii de locuire, conform Anexei 2 din RLU, prestate în special de 
proprietari, cu respectarea unor condiții, 

- grădinițe, cu respectarea unor condiții, 
- funcțiuni turistice cu caracter intraurban, cu respectarea unor condiții. 

Indicatori urbanistici: POT maxim admis 50%, CUT maxim admis 0,8 (pentru clădiri P+1) și 
1,2 (pentru clădiri P+2)  
3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 
  Terenul este situat într-un un cadru natural favorabil extinderii zonei pentru locuințe.  
3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI 
  Accesul la terenul care face obiectul planului urbanistic zonal se face din strada 
Holtului, cu lățimea carosabilului de 6,00 m și trotuare pe ambele laturi, asfaltată. Se propune 
menținerea profilului actual al căii de circulație. 
  Locurile de parcare necesare locuinței propuse vor fi amplasate în interiorul lotului (un 
loc de parcare pentru un autoturism în garajul propus). Racordul carosabil pentru accesul în 
garaj va fi amenajat de beneficiar. 
3.5. ZONIFICARE FUNCTIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI 
URBANISTICI 

Se propune introducerea în intravilan a fâșiei de 2079 mp teren extravilan situată la 
sud de strada Holtului (inclusiv lotul cu numărul cadastral 82481, cu suprafața de 189 mp, 
deținut de beneficiar) și includerea acesteia în zona pentru locuințe individuale și funcțiuni 
complementare, în subzona pentru locuințe individuale. 
 Organizarea funcțională a terenului care a inițiat planul urbanistic zonal va rezolva 
următoarele obiective principale: 

 reconsiderarea funcţională a terenului,  

 constituirea cadrului arhitectural - urbanistic adecvat, 

 asigurarea accesului carosabil și pietonal la nivelul cerințelor actuale. 
 Se propune alipirea celor două loturi. S-a stabilit zona edificabilă cu limita nordică la 
aliniament și cu retrageri de 2 m față de limita de vest, 0,60 m față de limita de est și de 10 m 
față de limita sudică a proprietății.  
 Terenul ramas liber după realizarea construcţiilor (minim 50% din suprafaţa lotului) va 
fi amenajat cu alei pietonale și vegetație adecvată zonei. 
 Indicatorii urbanistici reglementați pentru zona de locuire și funcțiuni complementare 
sunt următorii:  

 P.O.T. maxim admis = 50%  

 C.U.T. maxim admis = 0,8 pentru regim de înălțime  P+1 și 1,2 pentru regim de 
înălțime  P+2 

 regim de inaltime maxim admis = P+2. 

BILANT TERITORIAL 

ZONE ȘI SUBZONE 
FUNCȚIONALE 

EXISTENT PROPUS 

m2 % m2 % 

Zona pentru locuințe individuale  
și funcțiuni complementare 

161,00 46,00 350,00 100,00 

Zona teren extravilan 189,00 54,00 - - 
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TOTAL 350,00 100,00 350,00 100,00 

Pe amplasamentul descris domnul Lehăduș doreşte să construiască o locuinţă 
individuală cu regim de înălţime parter şi etaj, cuplată cu un garaj ce va avea regimul de 
înălţime parter, și să își împrejmuiască proprietatea. Restul suprafeței lotului va fi ocupată de 
spatii plantate și alei pietonale și carosabile ce vor fi trasate și dimensionate la urmatoarea 
fază de proiectare, în funcție de poziționarea exactă a cladirii propuse.  
3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE  

 Alimentarea cu apă va fi asigurată prin racordarea la rețeaua de alimentare cu apă a 
localității. Condițiile tehnice se vor stabili pe baza unei documentații întocmite de un 
proiectant autorizat, la faza P.T. 

 Canalizarea va fi asigurată prin racordarea la rețeaua de canalizare a localității. 
Condițiile tehnice se vor stabili pe baza unei documentații întocmite de un proiectant 
autorizat, la faza P.T. 

 Alimentarea cu energie electrică va fi asigurată prin racordarea la rețeaua de 
alimentare cu energie electrică a localității. Condițiile tehnice se vor stabili pe baza unei 
documentații întocmite de un proiectant autorizat, la faza P.T. Se vor solicita soluții avizate 
de „E-on" S.A.  
 Alimentarea cu gaze naturale va fi asigurată prin racordarea la rețeaua de 
alimentare cu energie electrică a localității. Condițiile tehnice se vor stabili pe baza unei 
documentații întocmite de un proiectant autorizat, la faza P.T. 
 Alimentarea cu energie termică va fi asigurată prin instalarea unei centrale termice 
proprii pe gaz. 
3.7. PROTECȚIA MEDIULUI 
 Implantarea construcțiilor nu presupune tăierea de arbori. 
 Terenul rămas liber după realizarea construcţiilor va fi plantat cu vegetație joasă și 
pomi frunctiferi sau arbusti decorativi. 
 Deșeurile menajere rezultate din activitățile gospodărești vor fi depozitate în recipienți 
speciali și vor fi evacuate periodic în baza unui contract cu o firmă de salubritate autorizată. 
3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 

În vederea construirii locuinței solicitate de benefiar nu este necesară realizarea unor 
obiectivele de utilitate publică. 
4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE 
 Organizarea funcțională propusă pentru zona studiată nu este prevazută în P.U.G fapt 
ce determină introducerea sa ca prioritate. 
 Profilul construcţiilor propuse va fi detaliat pe fiecare specialitate la fazele ulterioare de 
proiectare. 
 În prezenta documentație s-a studiat zona în vedera obţinerii dreptului de construire și 
găsirea unei soluții optime de realizare a zonei funcţionale care să corespundă opțiunilor 
factorilor de decizie și totodată să permită soluționarea cererii beneficiarului, în condițiile 
creării unui cadru arhitectural - urbanistic armonios și unitar. 
 Pentru ca acest studiu să devină un instrument de lucru în vederea urmăririi aplicării 
prescripțiilor și recomandărilor detaliate, documentația este însoțită de un regulament. 
 Prevederile PUZ -ului  devin aplicabile și operaționale numai după aprobarea sa de 
către Consiliul Local al Municipiului Bacău. 
 

      Întocmit,    
c. arh. Eugenia Beuran   

 


