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MEMORIU DE PREZENTARE 

 
 
1. INTRODUCERE 
 

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei 

 Denuminea  lucrării:  CONSTRUIRE STAȚIE DE CARBURANȚI TIP GPL  

ŞI ÎMPREJMUIRE, str. Gării f.nr., mun. Bacău, judeţul Bacău 

 Beneficiar: S.C. Xilopal S.R.L. 

 Proiectant: Birou Individual de Arhitectură Beuran Ecaterina Laura 

 Data elaborării documentaţiei: 2014 

1.2. Obiectul lucrării 

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

de a amenaja o stație de alimentare cu carburanți tip gpl pe un teren situat pe strada Gării, în 
intravilanul municipiului Bacău. 
 Obiectul documentației constă în rezolvarea și aprofundarea problemelor funcționale, 
tehnice și urbanistice din zonă cu scopul de a reglementa indicatorii urbanistici maximi 
admisibili pe lot și condițiile de amplasare a clădirilor, construcțiilor și amenajărilor.. 
 Terenul care a generat Planul urbanistic zonal are suprafaţa de 300 mp şi este 
proprietatea Companiei Naționale de Căi Ferate ”CFR” S.A. fiind închiriat de societatea 
comercială Xilopal S.R.L. conform Contractului de închiriere autentificat sub nr. 104 din 
3.02.2014. 

 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 
localității, în zona pentru căi de comunicație feroviară și amenajări aferente.  
 Utilizările permise prin Regulamentul Local de Urbanism al municipiului Bacău nu 
corespund cu cerinţa beneficiarului. 
 În vederea construirii stației de carburanți este necesară schimbarea funcţiunii actuale 
a terenului (căi de comunicație feroviară și amenajări aferente) în „comerț și servicii” și 
stabilirea reglementărilor urbanistice. Instituirea noii zone funcționale va avea loc în urma 
aprobării prezentului studiu urbanistic, ce a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 387 
din 23.10.2014 şi prin Avizul de oportunitate nr. 387 din 23.10.2014, emise de Primăria 
municipiului Bacău. 
1.3. Surse de documentare 

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

    Tema program stabilita cu initiatoruI PUZ. 

 Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul 

 Codul civil 
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 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 este situat în zona gării, la aproximativ 300 m nord față de aceasta. 
 În ultimii ani în vecinătatea amplasamentului studiat au fost construite o autogară și o 
spălătorie-service auto. Pe aceeași stradă, la circa 200 m către nord, dincolo de intersecția 
cu strada Mioriței, există o altă stație de carburanți. 
Potenţial de dezvoltare 
 Investiția propusă se încadrează din punct de vedere funcțional în specificul zonei, iar 
poziția față de zona locuințelor colective este una favorabilă. Amplasarea stației în 
vecinătatea spălătoriei și a service-ului auto (la aproximativ 30 m) va aduce potențiali clienți.  
2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE 
 Terenul luat in studiu este situat in intravilanul municipiului Bacău, în zona de vest, în 
apropierea gării feroviare. 
 Terenul are următoarele vecinătati: 

 La nord, sud și vest: teren proprietate a Companiei Naționale de Căi Ferate ”CFR” 
S.A.; 

 La est: strada Gării. 
2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 
 Amplasamentul este situat în zona terasei râului Bistrița. Terenul este relativ plan.  
 Climatul municipului este unul temperat continental accentuat, cu ierni reci și veri 
secetoase și călduroase.  
 Temperatura medie anuală a aerului este de 9°C, oscilând între -4°C, în luna ianuarie, 
și 20,6°C, în luna iulie, constatându-se o ușoară modificare a regimului termic în ultimii ani 
datorită lacurilor de acumulare dar și încălziii globale și poluării atmosferei. 
 Cantitatea medie anuală de precipitații este de 541 mm/m2/an, existând diferențe între 
sezonul cald (82,8 mm – luna iunie) și cel rece (24 mm – luna februarie). 
 Prezențazonei de confluență favorizează canalizarea maselor de aer în lungul 
culoarelor de vale, fiind mai frecvente vânturile de nord și nord-vest.  
2.4. CIRCULAȚIA 
 În prezent circulația se desfășoară pe strada Gării, imobilul având acces direct din 
această cale de circulație. Strada Gării are un carosabil de 17,50 m lățime acoperit cu 
îmbrăcăminte asfaltică și trotuare pietonale pe ambele laturi. Trotuarele sunt delimitate pe 
ambele laturi de fâșii plantate de aproximativ 1,50 m lățime. 
2.5. OCUPAREA TERENURILOR 
 Terenul studiat în cadrul PUZ este liber de construcții.  
 Funcţiunea predominantă a zonei este de locuințe individuale și funcțiuni 
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complementare, excepție făcând ansamblul de locuințe colective existent. 
  Strada Gării face parte din domeniul public al municipiului Bacău. Atât parcela 
studiată cât și terenurile din imediata vecinătate (situate la nord, sud și vest) aparțin 
domeniului privat al statului 
2.6. ECHIPARE EDILITARĂ 
 În zona luată în studiu există rețele de alimentare cu apă, cu energie electrică, termică 
și cu gaz, canalizare și telecomunicații.  
2.7. PROBLEME DE MEDIU 
 Analiza de evaluare a problemelor existente de mediu evidenţiază: 

 Terenul nu prezintă riscuri naturale și antropice; 

 Terenul nu este grevat de conditii speciale impuse de zone de protecție sau 
protejate privind valorile de patrimoniu. 

8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI 
Proiectantul consideră ca 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; 

 Creșterea numărului de locuri de muncă la nivelul municipiului; 

 Creșterea contribuției societății comerciale ”Xilopal” la bugetul local prin plata 
impozitelor și taxelor. 

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

 Anterior elaborării PUZ nu au fost intocmite studii de fundamentare. 
3.2. PREVEDERI ALE PUG 
 Lotul reglementat este situat în intravilanul municipiului Bacău. Funcțiunea dominantă 
care a fost reglementată prin Regulamentul Local de Urbanism este de căi de comunicație 
feroviară și amenajări aferente..  
3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 
  Nu este cazul. 
3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI 
  Accesul la terenul reglementat se face din strada Gării. Se menține profilul transversal 
actual al acestei căi de circulație. 
  Circulația carosabilă interioară a stației de carburanți are sens unic (o bandă de 3,50 
m lățime) cu racorduri având raza de 6,00 m la exteriorul curbei, fiind necesare amenajarea 
unei intrări și a unei ieșiri carosabile din/în strada Gării. 
  Pentru buna desfășurare a circulației rutiere în zona stației de carburanți se vor 
poziționa următoarele indicatoare rutiere: 
- în zona acesului carosabil în incintă se va amplasa un indicator de circulație cu simbolul 
”sens unic”, 
- înainte de ieșirea din incintă se va amplasa un indicator de circulație cu simbolul ”oprire”, 
- înainte de ieșirea din incintă se va amplasa un indicator de circulație cu simbolul 
”obligatoriu la dreapta”, 
- în zona ieșirii din incintă se va amplasa un indicator de circulație cu simbolul ”accesul 
interzis” care va fi vizibil din stradă. 
  În interiorul parcelei au fost amenajate două locuri de parcare: 
- 1 loc de parcare cu dimensiunile 3,00 x 7,50 m pentru autocisterna care va aproviziona 
stația și pentru autovehiculul de transport care va aproviziona spațiul comercial 
(aprovizionarea nu se va efectua simultan), 
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- 1 loc de parcare cu dimensiunile 2,50 x 5,00 m pentru clienții spațiului comercial. 
3.5. ZONIFICARE FUNCTIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI 
URBANISTICI 

Se propune schimbarea funcțiunii parcelei reglementate (300 mp) din zonă pentru căi 
de comunicație feroviară și amenajări aferente în zonă pentru comerț și servicii. 
 Organizarea funcțională a lotului reglementat va rezolva următoarele obiective 
principale: 

 reconsiderarea funcţională a terenului și constituirea cadrului arhitectural-urbanistic 
adecvat,  

 asigurarea accesului carosabil și pietonal la nivelul cerințelor actuale, 

 asigurarea necesarului de locuri de parcare conform Regulamentului local de 
urbanism aferent P.U.G., 

 asigurarea de spații plantate și amenajări pentru agrement la nivelul cerințelor 
stabilite prin P.U.G. 

BILANȚ TERITORIAL 

ZONE ȘI SUBZONE FUNCȚIONALE 
EXISTENT PROPUS 

m2 % m2 % 

ZONA CĂI DE COMUNICAȚIE FEROVIARĂ 
ȘI AMENAJĂRI AFERENTE 

300,00 100,00 0,00 0,00 

ZONĂ COMERȚ ȘI SERVICII, din care: 
- construcții servicii, comerț 
- circulații carosabile, parcare 
- circulații pietonale 
- spațiu plantat 

0,00 0,00 300,00 
36,25 

138,90 
89,05 
35,80 

100,00 
12,08 
46,20 
29,82 
11,90 

TOTAL 300,00 100,00 300,00 100,00 

 S-a stabilit zona edificabilă, cu retragere de 5 m față de limita aliniament, de 0,60 m 
față de limitele de nord și de vest și de 1,40 m față de limita sudică a parcelei.  
 Indicatorii urbanistici reglementați pentru parcela studiată sunt următorii:  

 P.O.T. maxim admis = 50%  

 C.U.T. maxim admis = 0,5 

 regim de inaltime maxim admis = P. 
Beneficiarul are în vedere amplasarea rezervorului gpl pe o fundație din beton și a 

unei cabine prefabricate pentru operator, precum și construirea unei clădiri anexă cu regimul 
de înălțime parter, în care va funcționa un spațiu comercial.  
3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE  
   Alimentarea cu apă 
 Clădirea în care va funcționa spațiul comercial se racordează la rețeaua de alimentare 
cu apă existentă pe strada Gării. Condițiile tehnice se vor stabili pe baza unei documentații 
tehnice întocmite de un proiectant autorizat, la faza următoare de proiectare. 
 Canalizarea 
 Evacuarea apelor uzate menajere se realizează prin racordarea clădirii propuse la 
rețeaua de canalizare a municipiului Bacău. 
 Apele pluviale colectate de pe platforma carosabilă vor fi evacuate în rețeaua de 
canalizare. 
 Racordurile și rețeaua din interiorul stației se vor realiza pe baza documentației 
tehnice de specialitate și a respectării prescripțiilor de mediu. 
 Alimentarea cu energie electrică 
 Alimentarea cu energie electrică a ansamblului propus se realizează prin racordarea 
la rețeaua existentă pe strada Gării. Pentru alimentarea cu energie electrică se vor solicita 
soluții avizate de „E-on" S.A. Instalațiile interioare propuse se vor stabili conform normativ PE 
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132/1995 și se vor executa în baza unui proiect de specialitate. 
 Alimentarea cu gaze naturale 
 Nu este necesară alimentarea cu gaze naturale a obiectivului propus. 

Se vor respecta prevederile din avizul emis de instituția care administrează conducta 
subterană de gaz care traversează amplasamentul. 
 Alimentarea cu energie termică 
 Pentru încălzirea spațiilor construite și pentru prepararea apei calde s-a optat pentru o 
centrala electrică proprie amplasată în interiorul clădirii anexă. 
3.7. PROTECȚIA MEDIULUI 
 Deșeurie menajere vor fi colectate selectiv (în recipienți speciali amplasați pe 
platforma situată în incintă) și vor fi evacuate periodic de o firmă de salubritate. 
 Terenul rămas liber după realizarea construcţiilor va fi plantat cu vegetație adecvată 
zonei. 
3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 

Obiectivul de utilitate publică identificat constă în amenajarea locurilor de parcare 
necesare în interiorul stației de carburanți.  
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, în urma aprobării prezentei documentații. 
 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 avizarea în Comisia 
Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din Primăria municipiului Bacău și aprobarea 
sa de către Consiliul Local al municipiului Bacău. 
 

      Intocmit,    
urb. dipl. Ecaterina Laura Beuran  

 


