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MEMORIU JUSTIFICATIV 
 
1.INTRODUCERE 
1.1. Date de recunoaştere a documentației 
Denumirea proiectului:  CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE 

Beneficiar: NICOLAESCU GEORGE CĂTĂLIN 

Proiectant: CITYPLAN S.R.L.  

Amplasament: STRADA ALEEA PARCULUI, TARLA 76, PARCELA20,  

MUN. BACĂU 

Faza de proiectare: P.U.D.  

Data elaborării: IANUARIE 2015 

1.2. OBIECTUL LUCRARII  
Prezenta documentație a fost întocmită la comanda beneficiarului în baza 

Certificatului de Urbanism nr. 336 din 08.09.2014 și a Cărții Funciare nr. Bacău. 
Terenul studiat, cu o suprafață de 500,00 m2 este situat în mun. Bacău, 

strada Aleea Parcului, tarla 76,parcela 20, cu destinația, conform P.U.G. aprobat 
cu H.C.L. nr. 84/2012, de zonă pentru locuințe colective, inclusă in UTR 22 cu 
interdicție de construire pana la intocmire P.U.D.  

 
Obiectivul documentației este de construire bloc de locuințe și va urmări 

stabilirea unor reglementări specifice locuirii, cu indici urbanistici de ocupare și 
utilizare a terenului în conformitate cu prevederile  certificatului de urbanism 
menționat mai sus.  

 
În consecință se vor trata următoarele aspecte: 

- modul de ocupare și utilizare a terenului (P.O.T. și C.U.T.); 
- funcțiunea și aspectul architectural al construcției și amenajărilor; 
- integrarea noului imobil și armonizarea cu cele învecinate existente; 
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- circulația carosabilă și pietonală, corelate cu traficul în zonă și relațiile cu 
zonele învecinate – accesele auto și pietonale; 

- parcaje, spații verzi amenajate; 
- echiparea edilitară – impactul asupra rețelelor existente în zonă; 
 
 
2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE 
 
2.1. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE 

Poziționarea zonei față de intravilanul localității 
Terenul care face obiectul acestui studiu se află în intravilanul municipiului 

Bacău în vecinătatea  parcului  Mircea Canciov (latura de S a amplasamentului 
studiat)si la o distanta de aprox.  1,5 km fata de zona garii. 

Relaționarea zonei cu localitatea 
Principala legătura cu municpiul se realizează prin intermediul str. Aleea 

Parcului. 

 
2.2. CADRU NATURAL 

Geomorfologic , amplasamentul este situat la nivelul terasei medii a râului 
Bistrița , caracterizată prin prezența unui pachet de sedimente fine , 
preponderent de natură argiloasă-prăfoasă , în baza căruia se găseşte un orizont 
grosier de pietriş cu bolovăniş şi nisip .  

Întregul complex cuaternar este dispus în discordanță de sedimentare peste 
formațiuni marnoase ale Miocenului superior , ce constituie fundamentul 
semistâncos al regiunii . 

Pânza freatică este cantonată în orizontul sedimentar grosier , nivelul 
acesteia în zona amplasamentului fiind situat la adâncimi cuprinse între   11,50m 
şi 12,00m față de cota terenului natural . 

Litologia terenului : 
Pentru  cercetarea în  profunzime  a  condițiilor  de  teren s-a executat pe  

amplasament un sondaj geotehnic deschis . Datele de cunoaştere a zonei , 
corelate cu cele obținute din sondaj , au stabilit următoarea stratificație : 

 la  suprafață , un  strat de  sol  vegetal  sau umplutură de pământ 
solificată, având  o  grosime  de 0,70m ; 

 urmează un strat  de argilă , cafenie ,  umedă , cu plasticitate f. 
mare, de consistență tare,  în alternanță cu  argilă prăfoasă cafenie , umedă , 
cu plasticitate mijlocie , plastic vârtoasă, cu compresibilitate mare ; la 
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adâncimi de peste –3,50 m CTN , apar intercalații de praf nisipos – argilos sau 
chiar nisip argilos , cu plasticitate mijlocie , plastic vârtos . 

Trebuie menționat faptul că intercalațiile nisipoase sunt specifice părții 
superioare a complexului argilos – prăfos al terasei medii , prezența lor 
producând o uşoară variabilitate a valorilor indicilor geotehnici . Aceasta nu 
afectează capacitatea portantă a terenului , apreciată ca fiind optimă .            

Stratificația descrisă , conferă  terenului condiția de încadrare în categoria  
“terenuri bune de fundare “ conform STAS 3300 / 2 – 85 , pct. 1.6.4., tabel 1 , 
corelat cu NP112/2014. 

          Concluzii şi recomandări 

 Amplasamentul ocupă o suprafață plană , practic orizontală şi are 
stabilitatea generală şi locală asigurată. Nu există pericol de inundare a zonei şi 
nici urme de fenomene morfogenetice active . 

 Stratul natural bun de fundare începe  de la – 0,70 m CTN , imediat sub 
stratul de sol vegetal şi este constituit din  argilă (cu intercalații de argilă prăfoasă 
) , cafenie , umedă , cu plasticitate mare , plastic vârtoasă la tare.  

 Predimensionarea fundațiilor şi calculul terenului de fundare se vor face 
pe baza presiunilor convenționale de calcul , utilizând Pconv. = 260 KPa, conform 
STAS 3300 / 2 / 85 , anexa B , corelat cu NP112/2014.  

 Dată fiind natura argiloasă a terenului natural  de fundare ( strat practic 
impermeabil ) se va asigura îndepărtarea apelor de suprafață de pe amplasament 
, printr-o corectă sistematizare verticală . Se vor evita astfel variațiile de 
umiditate , care în timp ar putea favoriza modificarea unor indici geotehnici , 
ducând în timp la producerea de tasări diferențiate. 

 Apa subterană nu va avea nici o influență asupra terenului de fundare. 
 Adâncimea maximă de îngheț în zonă este de -0,90 m CTN , conform STAS 

6054 /  77. 
 Din punct de vedere seismic , amplasamentul se încadrează în zona  cu 

ag=0,35g şi Tc=0,7s , conform raionării din normativul P100/2013. 
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2.3 ECHIPAREA EDILITARĂ 
Alimentarea cu apă. Canalizare  
Conform avizului favorabil nr.269/04.12.2014, eliberat de SC Compania 

Regionala de APA Bacău exista rețea publica de alimentare cu apă și retea de 
canalizare menajera  in lungul Aleii Parcului (localizata pe latura S a 
amplasamentului studiat) 
 

Alimentarea cu energie electrică 
Conform avizului de amplasament favorabil nr. 1000778532/ 16.12.2014, 

eliberat de E.ON Moldova Distribuție S.A., pe amplasament exista retea electrică si 
se impune o retragere de min 0,6m de apropiere in plan orizontal fată de fundația 
blocului/ imprejmuirii față de  cablurile electrice pozate subteran, existente. 

 
Alimentare cu gaze naturale 
Conform avizului favorabil nr.208901263/12.12.2014 eliberat de E.ON Gaz 

Distribuție S.A. exista o conducta de gaze naturale (presiune redusă) in lungul aleii 
carosabile si aleilor pietonale din jurul amplasamentului. 

 
Alimentare cu rețea termică 
Conform avizului condiționat nr.3023/28.11.2014 eliberat de SC CET S.A. 

exista rețea termică care traversează amplasamentul și impune o retragere de min. 
1 m dintre peretele canalului termic si peretele construcției. 

 
Retele telefonie 
Conform avizului condiționat nr. 100/05/03/01/Bc/Bc/9303/ 624/ 21.11.2014 

eliberat de TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. in lungul aleii carosabile si 
strazii Aleea Parcului (localizata pe latura S-V a amplasamentului studiat) exista 
infrastructură de comunicații.  

 
2.4. Sinteza analizei 

Din analiza situatiei existente in zona studiata reies urmatoarele elemente 
care vor trebui solutionate sau valorificate in prezentul proiect: 

 terenul este liber de constructii si este amplasat in cadrul unui 
ansamblu de locuinte colective cu regim mediu de inaltime existente  ; 

 este marginit pe doua dintre laturi (S-E) de spatiu public al consiliului 
local Bacau respective  pe laturile (N –V) de spatiu public – alee 
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carosabila. 
 In vecinatatea amplasamentului exista rețele edilitare dar in prezent 

terenul propiu-zis nu beneficiaza de record la acestea; 
 
 
2.5. NECESITATI SI OPTIUNI 

Inițiatorul lucrării dorește reglementarea terenului studiat în vederea 
construirii unui bloc de locuințe care să se integreze ansamblului de construcții 
existente, prin respectarea unor parametrii specifici zonei – regim de înălțime, indici 
de ocupare ai terenului. 

In cadrul documentatiei PUD se vor rezolva urmatoarele categorii de 
probleme: 

 Integrarea functionala a noului imobil; 
 Rezolvarea accesului carosabil si pietonal corelat cu reteaua de circulatia 

existentă; 
 Dezvoltarea infrastructurii edilitare; 
 Statutul juridic si circulatia terenurilor; 
 Conditii de construire: regim de aliniere, regim de inaltime, POT, CUT, 

materiale de constructie, etc. 
 Protectia mediului 

 
3. STABILIREA MODULUI DE ORGANIZARE ARHITECTURAL- URBANISTICA;  
CATEGORII  DE INTERVENTII;  REGLEMENTARI 

3.1. Tema de proiectare a fost întocmită de proiectant și însușită de beneficiar. 

Conform prevederilor certificatului de urbanism, noul imobil se conformează 
atat functional cat si la nivelul regimul de ocupare admis pentru aceasta zona.  

 Condiții de construire specifice: regim de înălțime P+4, POT maxim 
admis 40%, CUT maxim 4,4; aspectul general al clădirii; respectarea 
distanțelor minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale 
proprietății conform Codului Civil, distantele minime necesare 
interventiilor in caz de incendiu, precum si distantele prevazute de 
normele sanitare.  

 Asigurarea accesului auto din aleea carosabila localizată pe latura de V 
a amplasamentului și a necesarului de locuri de parcare în incinta 
studiată. 

 Integrarea unor spații verzi amenajate. 



 
 

7 | P a g  
 

 
3.2. Caile de comunicație          

Accesul carosabil pe parcela se va asigura pe două laturi ambele de pe aleea 
carosabilă din str. Aleea Parcului, situată pe latura de N-V a terenului studiat,  care 
are latimea carosabilului variabilă intre 3,57 si 9,87 m. 

3.3 Parcaje  
Numarul de locuri de parcare se asigura tinand cont de conditia impusa 1.5 

locuri de parcare la apartament. Blocul de locuinte cu  8 apartamente (demisol – 8 
boxe de depozitare, parter, etaj 1 si 2 – cate 2 apartamente, etajul 3 si 4 – cate un 
apartament) va avea 12 locuri de parcare la sol în incinta proprietătii cu acces din 
strada Aleea Parcului; 

 
3.4. Bilanț teritorial 

 
 

3.5. Regim de înălțime 
Regimul de înălțime propus  este D+P+4.  
Inaltimea  imobilului este de 17,10 avand un accent de inaltimea in zona casei 

scarii de 19,25 m.  
Imobilul mentine o distanta fata de blocurile invecinate de 18,42m /19,27m / 

21,03m, astfel respectandu-se normele sanitare referitoare la raportul intre 
inaltimea propusa pentru noua constructie si distanta fata de clădirile invecinate. 

 
3.6. Amplasamentul cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ala parcelelor 
 Amplasarea blocului de locuințe in interiorul parcelei se va face cu 
respectarea distantelor minime obligatorii fața de limitele laterale si posterioare ale 
proprietatii – conform Codului Civil. 

 la 0,6 m pentru fatadele fara goluri 
 la 2,0 m pentru fatadele cu goluri 
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 se va evidentia la faza DTAC modul de realizare a accesului masinii de 
pompieri 
 
 

Terenul este imprejmuit de spatii publice ale consiliului local Bacau.  
Se invecineaza pe limitele S-E cu spatii verzi amenajate iar N –V de alee carosabila. 
 
Fata de limita posterioara (S) a amplasamentului blocul pastreaza o distanta de 
minim 1,00 m.  
Fata de limitele laterale blocul se retrage cu 1,00 m pe latura E , respective 12,22m 
pe latura V, spațiu care este amenajat pentru accesul la parcări. 
 
 

 
3.7. Amplasamentul clădirilor față de aliniament 

Blocul de locuinte se retrage 2,68m de la aleea carosabilă localizata pe limita 
nordică care reprezintă zona de acces in imobil. 

 
3.8. Indici de ocupare teren  
POT maxim 40%, CUT maxim 4,4  - propusi prin PUG/2012 
POT propus - 40%, CUT propus – 2,5 
 
3.9. Aspectul clădirilor 

Cladirea va fi executata din materiale durabile, cu finisaje exterioare 
estetice si de calitate superioara si dupa cum urmeaza:  
- aspectul cladirii va exprima caracterul si reprezentativitatea functiunii si va   

raspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene de “coerenta” si  
“eleganta”;  

- orice constructie noua, trebuie sa se inscrie armonios in zona, fiind posibila si 
armonia prin contrast.  

- inlocuirea sau extinderea imobilelor se pot face cu conditia ca noile 
constructii sa fie compatibile cu aspectul general al ansamblului 
arhitectural; 

- se pretind de asemenea inprejmuiri estetice, plantatii decorative mobilier 
urban adecvat si locuri de parcare suficiente, amenajate in afara drumului 
de acces sau a partii carosabile a strazilor laterale, la interiorul proprietatii. 

- pentru peretii exteriori se vor utiliza culori pastelate;  
 

3.10. Echipare edilitară 
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Alimentarea cu apă. Canalizare  
Conform avizului favorabil nr.269/04.12.2014, eliberat de SC Compania 

Regionala de APA Bacău exista rețea publica de alimentare cu apă și retea de 
canalizare menajera  in lungul Aleii Parcului (localizata pe latura S a 
amplasamentului studiat). Solutia propusa este de racord la cea mai apropiata rețea 
publica de alimentare cu apă și rețea de canalizare menajeră, identificată in lungul 
strazii Aleea Parcului. 

Alimentarea cu energie electrică 
Conform avizului de amplasament favorabil nr. 1000778532/ 16.12.2014, 

eliberat de E.ON Moldova Distribuție S.A., pe amplasament exista retea electrica si 
se impune o retragere de min 0,6m de apropiere in plan orizontal fată de fundația 
blocului/ imprejmuirii față de  cablurile electrice pozate subteran, existente.  Solutia 
abordată este de racord la  rețea electrică de pe amplasament.  

Alimentare cu gaze naturale 
Conform avizului favorabil nr.208901263/12.12.2014 eliberat de E.ON Gaz 

Distribuție S.A. exista conducta de gaze natural presiune redusă in lungul aleii 
carosabile si aleilor pietonale din jurul amplasamentului. Pentru alimentare cu gaze 
natural se propune racordarea la cea mai apropiata rețea de distributie gaze 
naturale, identificata pe aleea carosabila si pietonală invecinată. 

Alimentare cu rețea termică 
Conform avizului condiționat nr.3023/28.11.2014 eliberat de SC CET S.A. 

exista rețea termică care traversează amplasamentul și impune o retragere de min. 
1 m dintre peretele canalului termic si peretele construcției. Se propune record la 
rețeau termică identificată pe amplasament. 

 
Retele telefonie 
Conform avizului condiționat nr. 100/05/03/01/Bc/Bc/9303/ 624/ 21.11.2014 

eliberat de TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. in lungul aleii carosabile si 
strazii Aleea Parcului (localizata pe latura S-V a amplasamentului studiat) exista 
infrastructură de comunicații. Beneficiarul va opta pentru tipul si operatorul de 
telefonie dorit. 

 
3.11. PROTECȚIA MEDIULUI 
Pentru protecția mediului s-a urmărit  realizarea următoarelor deziderate: 

 relaționare cât mai firească în cadrul localității;  
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 asigurarea accesului pe parcela în zona eliminind perioadele de staționare;  

 s-au prevăzut limitări în ce privește folosirea terenului în mod intensiv prin 
următoarele pârghii care stau la îndemâna urbanistului și a autorităților locale: 

 stabilirea unor indicatori maximi de ocupare a terenului; 

 stabilirea unor aliniamente și retrageri maxime sau obligatorii; 

 conform bilanțului prezentat mai sus, spațiile verzi ocupă 44,11mp din suprafața 
terenului studiat, reprezentând un procent de 8,82%; 

În ce privește gospodărirea deșeurilor și gospodărirea apelor s-au prevăzut 
următoarele măsuri : 
- depozitarea deșeurilor menajere se va face controlat, în spații special amenajate în 
cadrul parcelei, fiind obligatorie la darea în funcțiune a clădirii prezentarea unui 
contract cu o firmă de salubritate. 

 

 

5. CONCLUZII 

În vederea stabilirii categoriilor de intervenții, a reglementărilor și restricțiilor 
impuse au fost efectuate analize aprofundate cu privire la: 

- încadrarea în Planul Urbanistic General; 
- stabilirea corectă a zonificărilor . 
- tipul de proprietate al terenurilor; 
- circulații și echipare edilitară. 

        


