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B O R D E R O U 

 

PIESE  SCRISE 
 

1. FOAIE DE CAPĂT 

2. BORDEROU 

3. LISTĂ DE SEMNĂTURI 

4. MEMORIU DE PREZENTARE 

 

 

PIESE  DESENATE 
 

1. U0,1 -PLAN DE ÎNCADRARE SI SITUATIA EXISTENTA                             

                                                                                sc:  1/5000,1/500 

2.  U2 - REGLEMENTĂRI URBANISTICE                        sc:  1/  500 

3.  U3 - PROPRIETATEA ŞI CIRCULAŢIA TERENURILOR      sc:  1/  500 

3.  E -   REGLEMENTARI EDILITARE                              sc:  1/  500 

 

 

 

ÎNTOCMIT 

Arh BOGDAN TIMILIE 
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M E M O R I U   D E   P R E Z E N T A R E 
 
 
 
1. INTRODUCERE 
 
 

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei 
 
 

- Denumirea lucrării:…………………….………..P L A N   U R B A N I S T I C   DETALIU 
             ................................................. DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE    

                                                        CONSTRUIRE SHOW ROOM TEXTILE 
              IMPREJMUIRE 

 

- Amplasament:………….….................................................................. STR. PLOPILOR 18 , 
       MUNICIPIUL  BACĂU 

- Beneficiar:………………………………………………………………SC ANCA-ROM SRL 

- Proiectant general:..................................................................           ARH. BOGDAN TIMILIE 

- Data elaborării:......................................................................................................IUNIE 2012 

 
 
 
1.2 .   Obiectul studiului 
 

Prezenta documentaţie în fază PUD a fost întocmită la comanda beneficiarului SC ANCA 
ROM SRL şi are ca obiect stabilirea condiţiilor de amplasare în teren a unui show room pe 
terenul proprietate situat pe str. Plopilor 18, din municipiul Bacău. 

Studiul de faţă urmăreşte reglementarea distantelor fata de cladirea aflata pe amplasament si 
fata de limitele de proprietate laterale si posterioare .  

Prin P.U.G.-ul municipiului Bacău în amplasamentului studiat funcţiunea dominantă este cea 
de locuire . 
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In urma studiului urbanistic de detaliu s-a determinat ca distantele dispuse in planul U2 
privind pozitia show-room ului propus nu incalca prevederile Codului Civil, si permite folosirea 
parcelei pentru amplasarea unei cladiri cu destinatia de show room. Se propune un regim de 
aliniere stradal , prin alinierea constructiei propuse la linia paralela cu axul stradal si distanta  in 
acord cu proprietatile vecine.  

Ca urmare, s-a elaborat un Plan Urbanistic de Detaliu pentru a reglementa dpv urbanistic 
un studiu pentru utilizarea terenului şi amplasarea show room ului propus fata de limitele de 
proprietate. 

Se rezolva în cadrul acestui studiu : 
           - integrarea show room ului si relatia cu constructiile existente 
           - determinarea suprafeţei construite necesare   
 
1.3.  Surse  documentare 

 
La redactarea studiului s-au avut în vedere: 
 Planul Urbanistic General al Municipiului Bacău 
 Ridicarea topografică a zonei studiate  

Documentaţia este elaborată în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare 
specifice domeniului sau complementare acestuia. 

Dintre principalele acte normative cu implicaţii asupra dezvoltării urbanistice se 
menţionează: 
 Legea privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinţelor (nr. 50/1991 republicată în 1997) 
 Legea fondului funciar (nr.18/1991 republicată în 1998) 
 Legea administraţiei publice locale (nr. 69/1991 republicată în 1997) 
 Legea privind circulaţia juridică a terenurilor (nr. 54/1998) 
 Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică (nr. 33/1994) 
 Legea privind calitatea în construcţii (nr.10/1995) 
 Legea privind protecţia mediului (nr. 137/1995, republicată)  
 Legea privind regimul juridic al drumurilor (nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997) 
 Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia (nr. 213/1998) 
 Legea privind regimul concesiunii (nr. 219/1998) 
 HGR nr. 525/1996, modificat, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism 
 Legea apelor nr. 107 / 1996 
 Legile privind aprobarea secţiunilor Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional 
 Legea nr. 7 / 1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară 
 H.G.R. nr. 63 / 1994, H.G.R. nr. 163 / 1997, H.G.R. nr. 568 / 1998 – Regulamentul privind 

organizarea licitaţiilor pentru achiziţii publice de bunuri şi servicii 
 Ordinul comun 214 / RT / 16 NN / martie 1999 al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei 

Mediului şi al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului pentru aprobarea 
procedurilor de promovare a documentaţiilor şi de emitere a acordului de mediu la planurile 
de urbanism şi amenajarea teritoriului 

 Legea nr. 84 / 1996 privind îmbunătăţirile funciare 
 Codul civil 
 Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536 / 1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi a 

recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei  
 
 
 
 

 



 6

1.4.  Încadrarea în localitate 
 

Amplasamentul studiat este situat în partea centrala a intravilanului Municipiului Bacău, 
şi face parte din U.T.R.11.   

Terenul proprietate în suprafaţă totală de 1022 mp. se află la str.Plopilor  cu un front 
stradal de 27.22 ml.  

Terenul studiat se dezvoltă în cea mai mare parte de-a lungul strazii Plopilor ca principală 
cale de comunicaţie pe direcţia  est -vest. 

Amplasamentul este plan şi are asigurate toate utilitatile.  
 
 
1.5.  Elemente ale cadrului natural 
 
Condiţii geotehnice 
 

            Din punct de vedere geomorfologic, această zonă este situată la nivelul terasei inferioare  
formată pe interfluviul Bistriţa – Siret.  
           Geologic, această terasă este alcătuită din depozite sedimentare eoliene şi aluvionare,  
în pachete de grosime variabilă, de vârstă cuaternară, dispuse peste depozite mai vechi , în special 
marne, ce constituie roca de bază a regiunii.  
          Depozitele fin sedimentare sunt alcătuite preponderent din prafuri argiloase şi argile,  
prafuri nisipoase – argiloase, galben – cafenii, în general cu aspect loessoid. În baza acestora stau  
sedimente grosiere, alcătuite din pietrişuri cu bolovăniş şi nisip, care cantonează şi pânza de apă 
freatică. 
          Stabilitatea generală şi locală a terenului este asigurată neexistând pericole de alunecare 
sau inundare. 
           În conformitate cu normativul P100/1-2006 zona studiată se află în zona seismică C, 
având următoarele caracteristici: 
                      - perioada de colţ TC = 0,7 sec. 
                      - acceleraţia seismică a g = 0,28 g. 
                      - grad de intensitate seismică VIII(MSK) 
 
 
1.6 Circulaţia 
 

Circulaţia principala auto se desfăşoară pe traseul străzii Plopilor, fiind o  
strada asfaltata cu următoarele caracteristici: 

                      -  parte carosabilă de cca. 6 m. lăţime, corespunzătoare a doua fire de circulaţie, si trotuare   
                         amenajate pe ambele parti. 

                   Accesul auto in incinta se face prin vestul parcelei pentru autovehicole pentru  
transport persoane si utilitare. 

 
1.7                 Ocuparea terenurilor 

 

În ceea ce priveşte tipul de proprietate asupra terenului, acesta de tip proprietatea privată 
a persoanelor juridice (100%).  

Amplasamentul studiat este in intravilanului municipiului Bacău si este situat în 
apropierea zonei de sud est ce este destinată prin PUG locuinţelor individuale şi funcţiunilor 
complementare. 
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1.8                   Analiza fondului construit existent 
 

Amplasamentul studiat cuprinde o construcţie folosita ca destinatie show room. Aceasta 
are regim mic de înălţime -parter, şi are dimensiuni moderate în plan.  
 
1.9                       Structura şi starea clădirilor 
 

           Construcţia ce se desfiinteza si anexa-existente sunt executate din materiale comune 
Cladirea existenta are asigurate utilitati ca :-  energie electrica; gaze naturale; retele de canal si 
apa . 

 
 

1.10                    Spaţii verzi 
 

Pe terenul studiat se va crea spaţiu verde amenajat. 
 
1.11                   Echiparea edilitară 
 
      Alimentarea cu energie electrică  

 

Reţeaua electrică de medie tensiune este aeriană pe stâlpi din beton si subterana din strada 
Plopilor,. 

Reteaua de alimentare a obiectivului propus se va extinde din retea existenta.  
 
     Alimentarea cu apă 

 

     În amplasamentul studiat există reţea de alimentare cu apă ce asigura apa pentru consum 
menajer . 

 
      Canalizarea  

 

În amplasamentul studiat există reţea de canalizare a apelor uzate menajere . 
 
    Alimentarea cu gaze naturale 
 

      Există reţea de alimentare cu gaze naturale in amplasament. 
 

1.12.              Probleme de mediu 
 

Terenul studiat nu are probleme de mediu.  
 

 
 CONCLUZII –  
 

Prezentul studiu a avut ca scop sistematizarea parcelei beneficiarului şi crearea unei 
soluţii optime care să satisfacă atât opţiunile factorilor locali de decizie cât şi ale beneficiarului şi 
totodată să îmbunătăţească aspectul arhitectural - urbanistic al zonei.  

 
 
 

   ÎNTOCMIT 
arh.  Bogdan Timilie 
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