
 

MEMORIU GENERAL 

 

1. INTRODUCERE : 
 

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI 

Denumirea lucrării:  AMPLASARE PROVIZORIE MODUL CONTAINERE 

DISPECERAT, COPERTINA SI PLATFORMA 

COMBUSTIBIL,REZERVOR DIESEL 

Adresa: str. Garii, nr.15, mun. Bacau, jud. Bacau 

Beneficiar:    S.C MASSARO TRANS S.R.L 

Faza de proiectare:   P.U.Z.  

Proiectant general:           B.I.A. BOGDAN MARIAN TIMILIE  

Numar proiect:  04/2016 

Data elaborării:  05.2016 

 

1.2. OBIECTUL AVIZULUI DE OPORTUNITATE: 

 

       Solicitări ale temei program 

 Conform temei de proiectare, beneficiarul doreste demararea lucrarilor de amplasare modul 

containere dispecerat, copertina si platforma combustibil. Aceasta se face datorita necesitatii aparitiei unui 

nucleu de cai de comunicatii, in cazul de fata transportul persoanelor in comun. Acesta se doreste sa 

deserveasca comunitatii si cetatenilor.  

 S.C MASSARO TRANS S.R.L detine terenul cu suprafata de 2000.00 mp, conform ridicării 

topografice, avand functiunea actuala aprobata prin planul urbanistic general este zona cai de comunicatie 

feroviara si amenajari aferente aceasta fiind inclusa in UTR 19. Imobilul este situat in intravilanul 

municipiului Bacau, iar conform inscrierii privitoare la proprietate din Extrasul de Carte Funciara pentru 

Informare, este proprietate privata. 

 

1.3  SURSE DOCUMENTARE: 

       - Planul urbanistic general (P.U.G.) S.C. ARCADIS PROJECT ENGINEERING S.A. – aprobat prin 

H.C.L. 84/2012. 

       - Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal – 

Indicativ GM-010-2000 aprobat prin ordinul 176/N/16.aug.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi 

Amenajării Teritoriului. 

       - Legea 350/2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările ulterioare. 

       - H.G. 525-1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism. 

 

2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 
2.1 INCADRAREA IN LOCALITATE    

Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Bacău pe strada Garii, nr. 15, intr-o zona de 
constructii max. P+4E edificate în anii  ’80.  

 
2.2 DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI, LIMITE, VECINĂTĂTI 

 Suprafata parcelei este de 2000,00 mp, conform ridicării topografice. 

 

Parcela are ca vecinătăti: 

- la Nord  – teren prop.CFR; 
- la Sud  – spalatorie auto; 



  

 

 

- la Vest – teren prop. CFR; 
- la Est   – str. Garii. 

 
2.3. ACCESIBILITATE, CIRCULATII 
 Terenul în situatia prezentă este accesibil dinspre limita sa estică, existând un acces pietonal cât si 

auto dinspre strada Garii. 
 Circulatia auto si pietonală se desfăsoară : 

 pe strada Garii, drum cu patru benzi de circulatie, câte doua pt. fiecare sens, cu lătime carosabilă 
de cca. 17.5m, îmbrăcăminte asfalt, trotuare pe ambele părti. 
 

2.4. CARACTERUL ZONEI, DESTINATIA CLĂDIRILOR 

 Caracterul existent al zonei este unul care grupează loturi de teren cuprinzând imobile destinate 
serviciilor si alte functiuni complementare acesteia cum ar fi spalatorii auto, magazin piese auto.  
 
2.5. TIPUL DE PROPRIETATE 
 Terenul este proprietate privata conform contract de inchiriere anexat. 
 

2.6. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 
 Suprafata terenului este aproximativ plan-orizontala si nu este afectată de fenomene fizico-
mecanice care să pericliteze stabilitatea constructiei propuse. 
 Adâncimea de înghet este de 0,8 – 0,9 m (conform STAS 6054-85). 
 Zona seismică de calcul (conform hărtii de zonare seismică din Normativul P100/92):  
•încărcarea seismică: ag = 0,35; Tc = 0,7 s, respectiv intensitatea seismică VII (exprimată în grade MSK). 

 încarcarea din vant: conform hărtii de zonare a încărcărilor date de vant – pv = 0.6 kPa). 
 încărcare din zăpadă: conform hărtii de zonare a încărcărilor date de zapada – S0 = 2.5 kPa). 

 
2.7. ECHIPARE EDILITARĂ 
 În zona studiată alimentarea cu apă se face de la reteaua orasului, de asemenea evacuarea apelor 
uzate se face în reteaua de canalizare a orasului. 

 Zona este dotată cu retele electrice apartinând S.C. E-ON ELECTRICA S.A., la care se poate 
racorda si noul obiectiv. 
 De asemenea în zonă există retea de gaze naturale apartinând E-ON GAZ România. 
 Telefonizarea se asigură prin prezenta cablului Tc. si a fibrei optice. 
 
2.8. PROBLEME DE MEDIU 

 Zona studiată nu prezintă riscuri naturale sau antropice, cu exceptia cutremurelor de pământ. 
tinând cont de pozitia terenului, se va asigura un echilibru între suprafetele ocupate de constructii si cele 
rezervate spatiilor verzi. 
 
2.9. CONCLUZII DIN DOCUMENTATII DE URBANISM DEJA ELABORATE 
2.9.1. PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BACAU: 

 Functiunea actuala a amplasamentului aprobata prin planul urbanistic general este de zona cai de 
comunicatii feroviara si amenajari aferente inclusa in UTR 19. 
 
2.9.2. Certificat de urbanism : 
 
 Certificat de urbanism nr.66 din 24.02.2016 emis de catre Primaria Municipiului Bacau. 

 

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 
 
3.1. Elemente de tema 



  

 

 

 Prin tema program investitorul doreste realizarea următorului obiectiv: Amplasare provizorie 
modul containere dispecerat, copertina si platforma combustibil. 
 
3.2. Necesitatea si oportunitatea realizării lucrării. 
 Având în vedere situaţia economică actuală, precum şi necesitatea asigurării unei miniautogari in 

imediata apropiere a garii si a vamii pentru acoperirea cerinţelor de transport in comun persoane pe plan 
local, judetean si regional se doreste demararea lucrarilor mentionate mai sus pentru buna functionare a 
obiectivului propus. 
 
3.3. PREVEDERI ALE P.U.G. 
 Functiunea actuala aprobata prin planul urbanistic general de zona cai de comunicatie feroviara si 

amenajari aferente aceasta fiind inclusa in UTR 19. 
 În organizarea zonei studiate s-a avut în vedere respectarea în general a propunerilor si 
reglementărilor cuprinse în Plan Urbanistic General al Municipiului Bacau. Considerand si factori precum: 
pozitie avantajoasă prin acces facil la căile majore de circulatie si vecinatatea cu Gara si Vama, 
documentatia prezentă propune conversia functiunii actuale în cea de zona cai de comunicatie 
feroviara in cai de comunicatie rutiera. 

 
3.4. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL 
 Zona studiată beneficiază de un cadru natural favorabil, terenul fiind plan cu o conformare 
poligonală. Cadrul natural existent se va valorifica prin crearea unui spatiu verde în interiorul parcelei care 
va cuprinde: plantatii ornamentale, parcări ecologice înierbate tip ECOraster si alte spatii verzi plantate. 
 

 
3.4. ACCESIBILITATE, CIRCULATII 
 Se propune realizarea accesului auto de pe strada Garii pe un drum cu sens dublu, cu cate o banda 
pentru fiecare sens si o latime de 5 metri cu parcari aferente pe amandoua laturile cu iesire intr-un drum de 
o singura banda cu latimea de 3.5 m.  
 Iesirea auto de pe teren se va realiza in strada Garii cu obligativitatea de circulatie "oprire" 

 Se propune realizarea a doua accese pietonale pe latura estica destinat calatorilor si personalului. 
 
 Circulatia auto va fi reglementata astfel: 
- accesul cu iesire in strada Garii va fi reglementat prin indicatoarele „OPRIRE”. 
 
3.5 BILANT TERITORIAL 

 
POT max. propus = 25.00 % 
CUT max. propus = 0.25 

La parter se vor gasi urmatoarele spatii: 
 modul container dispecerat si casa de bilete S=60.0mp 
 modul container grupuri sanitare S=30.0mp 

 spatii asteptare semiacoperite S=120.0mp 
 platforma rezervor diesel S=21.0mp 
 platforme parcari si accese auto S=604.24mp 

 
4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE  

 Înscrierea amenajării şi dezvoltării urbanistice propuse a zonei în prevederile P.U.G.  

 Realizarea funcţiunii propuse pentru zona studiată impune realizarea de regulamente de urbanism 

care să asigure integrarea în zona studiată.  

 Este necesară respectarea aliniamentelor propuse.  



  

 

 

 Se impune realizarea unei arhitecturi integrabile în situl specific al locului, atât prin volumetrie, cât 

şi prin finisajele utilizate.  

 Pentru dezvoltarea zonei este necesară facilitarea investiţiilor importante în zonă capabile să atragă 

resurse pentru realizarea obiectivelor de interes general.  

 Este necesară o conlucrare optimă între investitori, autorităţi şi proiectanţi astfel încât zona să 

capete rapid contur şi să se poată transforma într-un factor de dezvoltare care, în final să asigure o evoluţie 

armonioasă, coerentă a întregului spaţiu urban.  

 Elaboratorul nu recomandă schimbarea regulamentelor propuse decât în situaţii speciale şi numai 

în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare. 

 

 

Verificat:                                                                                              Intocmit :  

arh.Crezantema Sofronea    arh. Bogdan Timilie 

 

 


