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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 
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 
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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).   
          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.   
           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. 
 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. 
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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.    
             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 
  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.            
         În zona există echipare tehnico-edilitară (energie, electrică, gaze, 
telecomunicaţii, apă, canalizare).  
         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.   
         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 
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.  
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 Soluţia pentru amenajarea circulaţiei pietonale satisface necesităţile de 
circulaţie în zonă şi de agrementare a spaţiilor noi create.  
             Pe terenul studiat a fost prevăzută o zonă amenajată cu spaţii verzi şi plante 
decorative pentru odihnă şi agrement, conform planului de Reglementare 
urbanistică.    
             Clădirea nou propusă este o construcţie cu regim de inaltime 
P+1+2(partial).   
           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 

   
 
 
 
 
 
 
          ÎNTOCMIT, 

 
Arh. Vrânceanu V. Vasile 


