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1.2. OBIECTIVUL  LUCRARII 

           Ca urmare a condiţiilor impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 210 din 
20.06.2014 eliberat de Primaria municipiului Bacau şi în baza comenzii 
beneficiarului, S.C. DMP ENTERPRISES S.R.L.BACAU, a fost elaborată 
documentaţia P.U.D. ce işi propune să analizeze şi să rezolve problema relaţiilor din 
teritoriu, dintre elementele situaţiei existente şi cele propuse, aspecte funcţionale 
tehnice şi estetice care vor da posibilitatea realizării propunerilor de construire a 
noului obiectiv de investiţie.  
 Prezenta lucrare face referire la datele cuprinse în documentaţiile de 
specialitate puse la dispoziţie, le analizează şi face recomandările adecvate, în 
scopul respectării Regulamentului General de Urbanism aferent P.U.G.-ului şi a 
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cerinţelor impuse de condiţiile specifice de amplasament, de avizele privind utilităţile 
subterane şi referiri făcute din partea organismelor de specialitate din teritoriu. 
 Autorizarea executării construcţiei se face cu condiţia asigurării 
compatibilităţii dintre destinaţia acesteia -spaţii pentru sediu social, firma si birouri 
avocatura - şi funcţiunea dominantă aprobată prin P.U.G. /2013 Municipiul Bacău - 
de institutii publice si servicii -, acest deziderat fiind indeplinit, zona centrala –unde 
este amplasat obiectivul - având un caracter predominant administrativ si comercial. 
         De asemenea trebuie avut in vedere faptul ca obiectivul se afla in zona de 
protectie a patrimoniului cultural si in zona veche a municipiului.    
        Având în vedere funcţiunea obiectivului, este necesar ca în cadrul Planului 
Urbanistic de Detaliu, să se rezolve următoarele probleme majore :  
           - condiţiile de amplasare a unei construcţii noi cu funcţiuni pentru spaţii 
pentru sediu social, firma si birouri avocatura; 
 - regimul de înălţime propus este considerat a fi P+1+2(partial) .  
 - rezolvarea acceselor în incintă şi parcaje fără incomodarea fluxului auto şi 
pietonal existent în zonă la parterul construcţiei nou propuse.  
 - menţinerea caracterului zonei din punct de vedere arhitectural şi urbanistic 
pentru integrarea noii construcţii în specificul mobilării urbane din zonă.  
        Pentru realizarea obiectivelor temei – program cerute în  P.U.D. se va analiza 
situaţia existentă a vecinătăţilor permise, precum şi a restricţiilor legale impuse în 
vederea realizării scopului final de construire, cât şi a legăturilor auto cu căile de 
comunicaţie rutiere importante ale municipiului.   
          Scopul întocmirii prezentei documentaţii Plan Urbanistic de Detaliu, conform 
solicitării beneficiarului, este amenajarea terenului proprietatea investitorului pentru 
construirea obiectiv cu destinatia de sediu social, firma si birouri avocatura cu regim 
de înălţime P+1+2(partial).   
 
        1.3..SURSE DOCUMENTARE– baza topografică  
        Ca sursă de documentare pentru analiza documentaţiei a stat baza topografică 
formată din planuri topografice scara 1:5000 şi scara 1:500 ale zonei studiate, 
conţinute în documentaţiile de carte funciară puse la dispoziţie de către beneficiar.  
        Pentru stabilirea caracteristicilor geomorfologice ale terenurilor a fost utilizat 
studiu geologic elaborat de inginer geolog Anghel Stelian Eugen, soluţiile de 
asigurare a dotărilor tehnico – edilitare, propunerile administraţiei locale în privinţa 
dezvoltării zonei şi a principalelor probleme pe care documentaţia P.U.D. le va 
soluţiona.   
        De asemenea la baza elaborării prezentei documentaţii au stat conţinutul şi 
prevederile Planului General de Urbanism şi ale Regulamentului Local de Urbanism 
Municipiul Bacău – avizate şi aprobate ca metodologie de lucru. Datele conţinute în 
piesele scrise şi desenate au fost analizate, structurate şi organizate conform 
prescripţiilor şi cadrului conţinut aprobate prin Ordinul nr. 80/1996 ale M.L.P.AT. în 
concordanţă cu Legea privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanism nr. 350/2001. 
       Documentaţia este elaborată în conformitate cu prevederile actelor normative în 
vigoare specifice domeniului şi au implicaţii în amenajarea teritoriului şi dezvoltarea 
urbanistică a localităţii:  
       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. 215/2001) 
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 Legea privind circulaţia juridică a terenurilor (nr.54/1998) 

 Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică ( nr. 
33/94) 

 Legea privind calitatea în construcţii ( nr.10/95 ) 

 Legea privind protecţia mediului ( nr. 265/29.06.2006) 

 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, republicată în 2002; 

 Legea apelor nr.107/1996 

 Legile privind aprobarea secţiunilor Planului de Amenajare a 
Teritoriului Naţional 

 Legea 7/ 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 ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea 
normelor de igienă şi  a recomandărilor privind mediul de viaţă al 
populaţiei 

 Ca surse de informare s-au folosit datele culese în teren şi concluziile 
rezultate în urma discuţiilor cu organele locale de decizie precum şi discuţiile cu 
beneficiarul. 
 
  CAP.2. INCADRAREA ÎN ZONĂ  
           
            2.1. Situarea obiectivului în cadrul localităţii  
 Terenul pe care se propune realizarea construcţiei se află in intravilanul mun. 
Bacău, mai precis în zona centrală a acestuia. Terenul aferent construcţiei se află 
pe un spatiu de forma neregulata cu functiunea de parcare, aflat la intersecţia str. 
Oituz cu str. Mihai Eminescu şi o bretea de legatura intre cele doua strazi si are o 
suprafaţă de 370,0 mp. Terenul se află  în proprietatea beneficiarului, actuala 
folosinţă fiind de curţi construcţii. 
           Poziţia deosebită pe care o are terenul, a făcut ca dorinţa proprietarului de a 
completa fondul construit cu realizarea acestei investiţii, sa fie indreptaţită. 

          Terenul deservit realizarii parcajelor necesare desfasurarii activitatilor din 
constructia propusa este inchiriat, are o suprafata de 600,0 mp si se afla pe 
str.Nicolae Titulescu.   
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           2.2. Prescripţii şi reglementări din P.U.G. elaborat 
           Prevederi ale programului de dezvoltare a localitaţii pentru zona 
studiată 
            P.U.G.-ul întocmit şi adoptat pentru municipiul Bacău prevede pentru zona 
studiată că funcţiunea dominantă este dată de instituţii publice, servicii si comert 
având un caracter predominant administrativ şi comercial. 
           Prin elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu se doreşte să se stabilească 
condiţiile de aliniament faţă de clădirile existente, regimul de înălţime, gradul de 
ocupare a terenului (P.O.T. şi C.U.T.) precum şi criteriile principale de organizare 
urbanistică a zonei, care să argumenteze susţinerea amplasamentului ales şi în 
consecinţa aşezarea în soluţia prezentată. 
 
           CAP.3. SITUAŢIA EXISTENTĂ   
           Situaţia existentă a zonei studiate se prezintă în felul următor: 
           
           3.1. Accesibilitate la căile de comunicaţie : 
           Circulatia rutiera este deosebit de intensa – generata de intersectia unor 
artere majore – str. Oituz, str. Mihai Eminescu si str. Energiei, care leaga zona 
centrala de zona Garii Centrale, respectiv iesirea  spre Moinesti. Tot in acest spatiu 
debuseaza doua artere secundare: str. Trotus si str. Nicolae Titulescu care fac 
legatura cu strazile Ionita Sandu Strurdza, respectiv Razboieni. 

Fluidizarea circulatiei carosabile in zona studiata se realizeaza printr-un 
sistem de sensuri unice care directioneaza inspre si dinspre zona centrala a 
municipiului Bacau. 

Accesul la noul obiectiv respective la spatiile de parcare amplasate adiacent 
acestuia se realizeaza dinspre/prin reteaua de legatura dinspre strazile Oituz si 
Mihai  Eminescu. 
  
           3.2. Suprafaţa ocupată, limite, vecinătăţi, indici de ocupare a terenului  
 Terenul pe care se propune realizarea construcţiei se află in intravilanul mun. 
Bacău, mai precis în zona centrală a acestuia. Terenul aferent construcţiei se află 
pe un spatiu de forma neregulata cu functiunea de parcare, aflat la intersecţia str. 
Oituz cu str. Mihai Eminescu şi o bretea de legatura intre cele doua strazi si are o 
suprafaţă de 370,0 mp. Terenul se află  în proprietatea beneficiarului, actuala 
folosinţă fiind de curţi construcţii. 

Vecinataţi: 
           Terenul deservit construcţiei propriu-zise are următoarele vecinătăţi: 
           - la nord: str. Mihai Eminescu; 
           - la est: parcare  
           - la sud: parcare  
           - la vest: parcare 
 Terenul amplasamentului din cadrul P.U.D.-ului este ocupat partial de o 
copertina cu structura metalica, cu invelitoare de tabla si sustinuta de stalpi metalici, 
cu o suprafata de 160,30 mp iar indicii de ocupare a terenului sunt P.O.T.= 43,0 % 
şi C.U.T.= 0,43.      
           Prin extinderea si supraetajarea acesteia, noua constructie cu regim de 
inaltime P+1+2(partrial) si destinatia de sediu social firma si birouri avocatura va 
mobila, va potenta si se va integra armonios in spatiul urbanistic existent.    
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             Terenul deservit realizarii parcajelor necesare desfasurarii activitatilor din 
constructia propusa este inchiriat, are o suprafata de 600,0 mp si se afla pe 
str.Nicolae Titulescu.  Acesta are urmatoarele vecinatati:  
           - la nord: proprietate Valeanu Nicolae 
           - la est: proprietate Valeanu Nicolae 
           - la sud: str. Nicolae Titulescu si Directia Muncii Bacau 
           - la vest: proprietate Munteanu Dumitru 
 
           3.3. Caracterul zonei din punct de vedere arhitectural şi urbanistic   
      Caracterul zonei este dat de zona de locuinţe P, P+4 până la P+8, având în 
majoritate spatii administrative, spaţii comerciale la parter, sedii de firme şi servicii 
comerciale, locuinţe, etc. 
           Amplasamentul terenului este propice dezvoltării construcţiilor şi beneficiază 
de o amplasare favorabilă fiind dotat cu toate utilitaţile. Are acces la căile de 
comunicaţie carosabile şi pietonale şi prezintă o formă geometrică cu laturi ce pot 
permite realizarea unei propuneri urbanistice de buna calitate. 
 
            3.4. Regimul juridic al terenului   
  Terenul studiat aferent obiectivului propus (al constructiei) este deţinut de 
S.C. DMP ENTERPRISES S.R.L.BACAU si are o suprafata de 370,0 mp   
           Terenul deservit realizarii parcajelor necesare desfasurarii activitatilor din 
constructia propusa este inchiriat de la proprietar VALEANU NICOLAE, are o 
suprafata de 600,0 mp si se afla pe str.Nicolae Titulescu.   
          
           3.5. Concluziile studiului geotehnic privind condiţiile de fundare   
 Consideratii geomorfologice, geologice si hidrogeologice 
           Amplasamentul studiat se află în zona centrală a municipiului Bacău, iar din 
punct de vedere geometric, perimetrul este cvasiorizontal şi se află pe terasa 
superioara a râului Bistrita care este formata din depozite care incep cu bolovanisuri 
si pietrisuri in baza, apoi se continua cu nisipuri si argile nisipoase-prafoase si se 
incheie cu prafuri argiloase nisipoase loessoide si loess. La suprafata este un strat 
superficial de sol vegetal si posibile umpluturi datorita intensei activitati de 
constructii din zona. Terenul este plan ca urmare a amenajărilor din decursul 
îndelungatei perioade de locuire umană şi este orizontal. 
       - Stabilitatea generală şi locală a terenului este asigurată, neexistând posibilităţi 
de alunecare şi nici posibilitatea producerii lor.  
       - Nivelul acviferului freatic, permanent prezent în subteranul acestei unităţi de 
terasă a Bistriţei se afla la adâncimi de circa 8,00 m CTN în orizontul de 
granulometrie mare. Stratul nu este ascensional. 
         Deoarece pe amplasament se prevede realizarea unei construcţii P+1 la 
alegerea sistemului de fundare s-au respectat prevederile normativului privind 
proiectarea şi executarea lucrărilor de fundaţii. 
         Stratul de fundare recomandat este stratul de argilos, încadrat în categoria 
geotehnica 1 risc geotehnic redus.  
         Dimensionarea fundatiilor se face utilizand pentru presiunea conventionala : 
         P conv = 250 kPa, conform NP 074/2007. 
            În conformitate cu prevederile normativului P100/1-2006, teritoriul mun. 
Bacău se încadrează în următoarele caracteristici seismice: 

- perioada de colţ Tc=0,7 sec 
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- zonă cu valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare   
ag=0,35g 

- gradul de intensitate seismică VIII (MSK) 
           Ca urmare a observaţiilor direct efectuate, a executării lucrărilor de 
prospecţiune şi laborator referitoare la zona studiată se consideră că pentru 
amplasamentul propus există condiţii de fundare a construcţiei specifice obiectivului 
cu regimul de înălţime propus, stabilitatea amplasamentului fiind asigurată cu 
condiţia luării în consideraţie a caracteristicilor fizico – mecanice ale terenului de 
fundare. 
        Clima  
        Zona municipiului Bacău se înscrie într-un climat continental moderat, în etajul 
climatic al dealurilor joase, cu puternice influenţe locale determinate de formele de 
relief învecinate. Climatul ideal este caracterizat prin temperaturi medii anuale de 
+9o ( media lunii ianuarie  -50 C iar a lunii iulie +220  C ). Iarna, masele de aer 
continental rece venit din nord – est determină temperaturi medii multianuale de -50 
C cu abateri foarte mari în ultimii ani. Vara, de as 
emenea apar abateri de la media de 210 C, atingând şi maxima de 400 C.  
       Vânturile sunt pe direcţia nord – vest, sud – est, iar în privinţa precipitaţiilor, în 
ultimii ani au fost cu mult depăşite valorile medii anuale.  
       Umiditatea atmosferică este ridicată datorită evaporării apei din lacurile de 
acumulare de pe Siret şi Bistriţa, generând diverse ceţuri.  
       Adâncimea maximă de îngheţ este de 1,00m de la CTN.   
   
         3.6. Echipare edilitară 
         În zona există echipare tehnico-edilitară (energie, electrică, gaze, 
telecomunicaţii, apă, canalizare).  
 
 CAP.4. REGLEMENTĂRI  -  PROPUNERI DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A 
TERENULUI   
  
            4.1 Obiectivele solicitate prin tema program.  
 Ca urmare a solicitării investitorului, pe amplasamentul propus, a fost lansat 
prezentul studiu care va fi necesar aflării unor căi avantajoase de mărire a fondului 
de construcţii destinate desfăşurării unor activităţi cu destinatia de sediu social firma 
si birouri avocatura şi utilităţi aferente acestora.  
  Terenul amplasamentului din cadrul P.U.D.-ului este ocupat partial de o 
copertina cu structura metalica, cu invelitoare de tabla si sustinuta de stalpi metalici, 
cu o suprafata de 160,30 mp. Prin extinderea si supraetajarea acesteia, noua 
constructie cu regim de inaltime P+1+2(partial) si destinatia de sediu social, firma si 
birouri avocatura va mobila, va potenta si se va integra armonios in spatiul 
urbanistic existent.   Construcţia configurată în amplasamentul studiat respectă 
condiţiile de vecinătate conform codului civil, în sensul respectării distanţelor faţă de 
construcţiile din zona dat fiind specificul „insular”, marginit de strazi. 
   Construcţia propusă respectă distanţele faţă de limita proprietăţii vecinătăţii, 
astfel :  

- pe latura nordică   -  0,60 m 
- pe latura estică      -  intre 6,0m si 10,0 m. 
- pe latura vestică    -  intre 0,6m si 4,0 m.  
- pe latura sudică     -  intre 0,6m si 6,0 m. 
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          4.2. Funcţionalitatea, amplasarea şi conformarea construcţiilor.  
         Funcţiunea reglementată a zonei va fi de „zonă cu funcţiuni publice si servicii”.  
         În acest sens amplasarea construcţiei şi conformarea ei a fost gândită pentru 
crearea unui volum unitar şi funcţional amplasat în teren, respecând condiţiile 
impuse în capitolul 4.  
         Construcţia propusă va fi compusă dintr-un volum cu regim de înălţime 
P+1+2(partial).  
  
         4.3. Capacitate, suprafaţă desfăşurată.    
         Construcţia nouă cu funcţiunea de sediu social firma si birouri avocatura are 
următorii indici spaţiali caracteristici : 
   ARIE CONSTRUITĂ CONSTRUCŢIE    =  277,50 mp  

  ARIE DESFĂŞURATĂ CONSTRUCŢIE =  740,00 mp   
  SUPRAFATA TEREN = 370,0 MP          
   P.O.T. = 75,0 %            C.U.T.  = 2,0 

          
          4.4. Principii de compoziţie pentru realizarea obiectivelor noi (distanţe, 
accese ).    
         Prin Certificatul de Urbanism s-a solicitat la „regim tehnic” respectarea   
regimului de înălţime admis pentru zona solicitată de P+4.  
         Noua constructie  a fost  conceputa conform cu forma terenului pe care este 
amplasata. Constructia cu regim de inaltime P+1+2(partial) si destinatia de sediu 
social firma si birouri avocatura va mobila, va potenta si se va integra armonios in 
spatiul urbanistic existent.   
          
         4.5. Integrarea şi amenajarea noilor construcţii şi armonizarea cu cele 
existente. 
          Destinaţia clădirii şi necesitatea asigurării prin soluţii tehnice şi de arhitectură 
a unui standard corespunzător acestora, au determinat adoptarea unor finisaje 
adecvate care să exprime şi să asigure calitatea, fiabilitatea, rezistenţa, precum şi 
un aspect plăcut. Prin aspectul estetic proiectat, nu se produce un impact în 
armonizarea cu construcţiile învecinate existente, deoarece va fi realizată în sistem 
modern pentru a se constitui într–un punct interesant în desfăşurarea spatiilor 
existente.   
          În rezolvarea acestui amplasament s-a ţinut cont de configuraţia urbanistică a 
ansamblului existent şi de propunerile Planului Urbanistic de Detaliu urmărindu-se 
păstrarea principiului unităţii de ansamblu în următoarele condiţii: 

- completarea zonei, integrarea şi armonizarea noilor construcţii cu cele 
existente; 

- reorganizarea circulaţiei carosabile şi pietonale la nivelul creşterii traficului 
zonei şi a legăturilor acesteia cu celelalte zone funcţionale; 

- completarea infrastructurii tehnico-edilitare; 
- preluarea elementelor din regulamentul aferent P.U.G. Bacău.   

         
         4.6. Modalităţi de organizare a circulaţiei carosabile şi pietonale.   
         Circulaţia principală se desfăsoară pe străzile ce deservesc zona studiată: str. 
Oituz şi str. Mihai Eminescu, străzi ce fac legătura cu trama stradală a oraşului. 
Circulaţia pietonală are loc pe trotuarele aferente străzilor enumerate mai sus. 
         Terenul de amplasament – pentru construcţie– beneficiază de acces direct din 
str. Oituz, str. Mihai Eminescu si str. Nicolae Titulescu. La realizarea organizării 
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funcţionale a amplasamentului s-a avut în vedere rezolvarea accesului pietonal, 
parterul constructiei avand accese pe laturile de nord, est si vest. Dat fiind faptul ca 
terenul de amplasament nu permite amenajarea locurilor de parcare în conformitate 
cu legislaţia în vigoare, amplasarea acestora se va realiza  pe suprafata terenului 
inchiriat aflat pe str. Nicolae Titulescu. Aici au fost create parcaje dimensionate 
conform prevederilor Normativului P 132-93 si a prevederilor RLU, Anexa 5 din 
P.U.G. Bacau, rezultând un număr de 15 locuri de parcare din care unul pentru 
persoanele cu dizabilitati fizice. 

Construcţia trebuie să asigure rampe de acces pentru persoane cu 
dizabilităţi.  
  Soluţia pentru amenajarea circulaţiei pietonale satisface necesităţile de 
circulaţie în zonă şi de agrementare a spaţiilor noi create.  
             
            4.7. Principii şi modalităţi de integrare şi valorificare a cadrului natural.  
  Construcţia propusă în terenul studiat, se întegrează în cadrul natural al 
zonei prin volumetria proiectată specific a fi percepută din toate directiile dat fiind 
pozitia insulara a amplasamentului. 
  
            4.8. Soluţii pentru reabilitarea ecologică şi diminuarea poluării.   
 Prin analiza de evaluare a problemelor de mediu existente se evidenţiază:  

- în prezent terenul cu funcţiune de sediu social, firma si birouri avocatura 
nu produce un impact asupra mediului înconjurător fiind situat într-o zona 
cu caracter preponderent administrativ si comercial.  

- terenul nu prezintă riscuri naturale şi antropice. 
- terenul nu este grevat de condiţii speciale impuse de zone de protecţie 

sau protejate privind valorile de patrimoniu.  
- construcţia propusă nu produce în principal noxe de poluare a aerului, 

solului sau apei. În acest sens se vor respecta condiţiile de depozitare 
controlată a deşeurilor.   

 
  4.9. Soluţii pentru dezvoltarea spaţiilor verzi.   

             Pe terenul studiat a fost prevăzută o zonă amenajată cu spaţii verzi şi plante 
decorative pentru odihnă şi agrement, conform planului de Reglementare 
urbanistică.  
     
             4.10. Regimul de construire ( P.O.T. şi C.U.T.).   
        În terenul studiat şi reglementat conform planurilor anexate au fost realizaţi 
următorii indicatori:   
 - PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI CU CONSTRUCŢII      = 75,0 %  
 - COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERNULUI CU CONSTRUCŢII =  2,0 

  
  4.11. Regim de înălţime. 

             Clădirea nou propusă este o construcţie cu regim de inaltime 
P+1+2(partial).  
              
            4.12. Echiparea edilitară.  
          
           Alimentarea cu apă 
           Municipiul Bacău dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă atât 
pentru deservirea populaţiei cât şi a celorlalte obiective. 
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 Alimentarea cu apă pentru amplasamentul studiat se va realiza prin racord la 
reţeaua existentă în zonă cu respectarea prescripţiilor tehnice cu privire la distanţele 
minime dintre reţelele de apă şi elementele construcţiei, cu avizele necesare.  
           
           Canalizare 

Apele uzate orăşeneşti sunt colectate de reţeaua de canalizare a oraşului,  
în zona  amplasamentului existând reţea de canalizare menajeră ce preia apele 
menajere a clădirilor existente . 
 Evacuarea apelor pluviale atât de pe acoperişul clădirii cât şi de pe 
carosabilul străzilor sau platformei betonate sunt preluate prin guri de scurgere în 
colectoare. 
          
           Alimentarea cu gaze naturale  
 În zona studiată există reţele de gaze de presiune medie din care se poate 
alimenta şi construcţia propusă, cu precizarea amplasării postului de reglare/măsură 
la limita de proprietate.  
 Alimentarea cu energie termică a obiectivului propus se face de la centrala 
termică proprie. În acest scop se va întocmi şi aviza documentaţia de specialitate 
pentru alimentarea cu gaze naturale a construcţiei. De menţionat că este interzis să 
se utilizeze combustibili solizi producători de fum care pot produce noxe în mediul 
ambiant.   
  
          Alimentarea cu energie electrică  
 Pe terenul studiat există reţea electrică neafectată de noua construcţie 
propusă . În scopul alimentării noului  consumator se va alege schema optimă ce va 
sta la baza unui studiu tehnico-economic avându-se în vedere realizarea 
capacităţilor solicitate şi satisfacerea gradului de siguranţă în alimentarea cu energie 
electrică cerută de consumatori şi realizat numai la solicitarea acestora în urma 
comenzii înaintate, în vederea obţinerii avizului de racordare de la E-ON Bacău. 
            
           Telecomunicaţii   
           Avizul favorabil privind această construcţie se va face ţinând cont că în zona 
amplasamentului există instalaţii de telecomunicaţii subterane care nu vor fi 
afectate. 
  
           Gospodăria comunală  
  Deşeurile menajere rezultate din activitatea propusă vor fi sortate şi 
depozitate într-un spaţiu special amenajat. Evacuarea lor se va face centralizat prin 
contract cu instituţiile primăriei oraşului.  
  
           4.14. Bilanţ teritorial   

 Bilanţul teritorial este întocmit doar pentru amplasamentul propus şi 
consemnează în principal trecerea suprafeţei de 336,00 mp, care este suprafaţa 
incintei noului obiectiv de investiţie de la zona liberă de construcţii la zona aferentă 
spaţii comerciale, pentru a pune în evidenţă proporţia dintre funcţii şi mutaţiile ce 
intervin, în ocuparea propusă a terenurilor. Bilanţul teritorial reglementat evidenţiază 
următoarele suprafeţe pe funcţiuni:  
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   B I L A N Ţ   T E R I T O R I A L  
  

Bilanţ teritorial Existent Propus 

Zone funcţionale mp % mp       % 

Zonă aferentă constructii    160,30     43,00 277,50 75,00 

Zonă aferentă parcaje   209,70 57,00   - - 

Zonă circulaţie pietonală  - -   55,60 15,00 

Zonă aferentă spaţii verzi -         -  36,90  10,00 

Total suprafaţă amplasament  370,00 100 % 370,00 100 % 

  
           Principalii indici urbanistici realizaţi în cadrul amplasamentului sunt: 
 St       =    370,00 mp 
 Ac       =   277,50 mp 
 Ad       =   740,00 mp 
 P.O.T. =   75,00 % 
 C.U.T. =   2,00 
 Identificarea tipului de proprietate asupra bunurilor imobile (teren + 
construcţii) din zonă se face conform Legii 213/1998. 
 Terenul rezervat noului amplasament este proprietate privată ce aparţine 
beneficiarului.    
          Terenul deservit realizarii parcajelor necesare desfasurarii activitatilor din 
constructia propusa este inchiriat de la proprietar VALEANU NICOLAE, are o 
suprafata de 600,0 mp si se afla pe str.Nicolae Titulescu.   
 

CAP.5. CONCLUZII  
           Soluţia pentru care s-a optat, în sistematizarea zonei luată în studiu, ţine 
seama de prevederile P.U.G.-ului, dându-se posibilitatea investitorilor să înceapă 
realizarea construcţiei propuse în această zonă. 
 Prin realizarea acestei lucrări se completează zona prin apariţia noii clădiri 
compusă din faţade tratate alternativ cu elemente pline şi sticlă, realizand o 
percepţie vizuală care transpară şi în acelaşi timp să marcheaza delimitarea pe 
orizontală şi verticală a obiectivului. 
           Proiectantul exprimă următoarele opţiuni având ca punct de vedere şi 
solicitările beneficiarului şi felul cum urmează a fi soluţionate acestea în cadrul 
studiului de faţă:  

- îmbunătăţirea aspectului zonei pe terenul luat în studiu.  
- ocuparea terenului astfel încât să se realizeze o bună dimensionare a 

funcţiunilor solicitate şi o bună vecinătate,  
- reglementarea destinaţiei terenului prin avizarea favorabilă a zonei de 

servicii si comert.    
 
           CAP.6. DISPOZIŢII FINALE   
           În baza documentaţiei, beneficiarul poate să înceapă demersurile de intrare 
în legalitate cu privire la stabilirea dreptului de folosinţă asupra terenului.  
 După aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu acesta va deveni element de 
control în urmărirea respectării reglementărilor la realizarea noului obiectiv de 
investiţie.   
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 Prezenta documentaţie oferă soluţii optime de rezolvare a tuturor problemelor 
tehnico-economice ridicate de acest gen de investiţie coroborate cu condiţiile 
concrete de amplasament în contextul socio-urban actual, urmând ca aceste soluţii 
să stea la baza aprobării investiţiei.  
 După recepţionarea documentaţiei, beneficiarul dispune de baza de date 
necesară aprobării începerii demersurilor pentru obţinerea Autorizaţiei de 
Construire. 
 Modificările datelor şi conţinutul documentaţiei nu pot fi făcute decât cu 
acordul expres al proiectantului general. 
 Documentaţia a fost întocmită în faza de Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) 
în 3 (trei) exemplare (1, 2, 3), toate cu aceeaşi valabilitate.  
 
 
 
 
 
 
 
          ÎNTOCMIT, 

 
Arh. Vrânceanu V. Vasile 


