
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA                                                       P.U.D. NR. 97/2017 
COLAC ALEXANDRU SORIN                        

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE   
                                                                                               
Autorizatia nr. 90/01.02.2012                          AMPLASAMENT – STR. VIORELELOR, NR. 17 
C.I.F. 29851129/2012                                                                                   MUNICIPIUL BACAU 
 

 Page 1 
 

 

PROIECT 
 

Nr. 97/2017 
 

DOCUMENTAŢIE  
Faza P.U.D. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construire IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE 

 
 

           beneficiar:   UNGUREANU-VRANCEANU MIHAEL-LAURENTIU 
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MEMORIU TEHNIC 
 
 
 
            Date de recunoastere a investitiei 
Denumirea proiectului 
“Construire Imobil Locuinte Colective“ 
 
Faza de proiectare 
PLAN URBANISTIC DE DETALIU ( P.U.D.) 
 
Beneficiar 
UNGUREANU-VRANCEANU MIHAEL-LAURENTIU 
 
Amplasament 
Str. Viorelelor nr. 17, Mun. Bacau, Jud. Bacău 
 
 

Obiectul lucrarii  
La comanda beneficiarului a fost intocmita documentatia ’’Plan Urbanistic de 

Detaliu’’, care are drept studiu « alinierea, dimensionarea si deservirea edilitara in 
corelare cu vecinatatile », privind obiectivul  « Construire IMOBIL LOCUINTE 
COLECTIVE». 

 Aceasta documentatie a fost elaborata ca urmare a cerintelor beneficiarului, in 
urma solicitarii intocmirii « PROIECTULUI FAZA PUD » prin Certificatul de Urbanism 
emis de PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU.  

 
Terenul de amplasament se afla situat adiacent strazii Viorelelor, in zona 

centrala a Municipiului Bacau, UTR 9 – zona locuinte colective. 
Zona studiata in prezenta documentatie este echipata cu urmatoarele 

retele edilitare: alimentare cu energie electrica, alimentare cu apa, alimentare cu 
gaze naturale, retea canalizare si retea telecomunicatii. 

 
Vecinatatile amplasamentului studiat sunt : 

- la Nord :  teren rezerva primarie 
- la Est :    teren rezerva primarie 
- la Sud :   teren proprietate Baltag Gheorghe, liber de constructii 
- la Vest:   strada Viorelelor 

 
Distante amplasare cladire fata de limitele proprietatii 

- la Nord :  0,60 m 
- la Est :    2,00 m 
- la Sud :   2,07 m 
- la Vest:   6,05 m 
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Din concluziile P.U.G.-ului si a regulamentului aferent cu privire la 
organizarea zonei studiate, mentionam urmatoarele elemente impuse: 
 

- Functiune dominanta – locuirea, compusa din: 
- locuinte colective existente in blocuri cu regim mediu de inaltime P+4 

niveluri; 
- locuinte colective propuse in blocuri cu un regim mediu de inaltime P+6-10 

niveluri. 
 

- Functiuni complementare admise: 
- institutii publice, servicii si alte activitati nepoluante si servicii compatibile 

cu locuirea; 
- odihna si agrement; 
- circulatie pietonala si carosabila; 
- stationare autovehicule (parcaje, garaje); 
- echipare tehnico-edilitara si constructii aferente. 

 

- Utilizari admise: 
- locuinte colective cu P+4-10 niveluri, cu parter liber pentru alte functiuni, 

completari in cadrul trupului principal; 
- investitii necesare imbunatatirii calitatii locuirii si a confortului urban; 
- modernizari, reparatii si intretinere la cladirile existente; 
- constructii aferente echiparii tehnico-edilitare; 
- amenajari aferente locuintelor: cai de acces carosabile si alei pietonale 

private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, 
amenajari de sport pentru tineret; 

- echipamente publice la nivel rezidential si de cartier: cresa, gradinite, scoli 
primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, 
biserici parohiale. 

 
Regimul juridic 

 Terenul studiat prin documentatia de urbanism are o suprafata de 165,00 mp, 
situat in strada str. Viorelelor nr. 17, Municipiul Bacau, Judetul Bacau si este in 
administrarea investitorului, conform actului de proprietate anexat la prezenta 
documentatie. 
 

Analiza fondului construit existent 
Terenul studiat este liber de construcţii şi are destinaţia de locuinte colective. 
Terenul nu se găseşte în zona de protecţie a vreunui monument sau în regimul 

de spaţii verzi. 
Solutia avansata in prezenta documentatie tine seama de faptul ca 

amplasamentul destinat se afla intr-un loc propice desfasurarii activitatii sale specifice. 
Prin dimensiuni, regim de inaltime, mod de amplasare in teren si distanta fata de 

vecinatati, cladirea corespunde Regulamentului Local de Urbanism si normelor 
specifice care reglementeaza realizarea, dimensionarea si amplasarea constructiilor. 
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Cladirea propusa are regim de inaltime parter si doua etaje, cu suprafaţa 
construita de 66.00 mp si suprafata desfasurata de 198 mp.  

Accesul se va face pe latura de VEST, din str. Viorelelor. In incinta proprietatii se 
vor amenaja trei locuri de parcare. 

Accesul auto la cele trei locuri de parcare se va face direct din strada. 
Accesul in cladire se realizeaza pe latura de sud. 
Cladirea are inaltimea la coama de 11,20m, inaltimea la streasina de 9,40m, are 

forma dreptunghiulara si acoperis de tip sarpanta in 2 ape. 
In incinta se propune amenajarea de spatii verzi in procent de 10,5% din totalul 

terenului. 
 Procentul de Ocupare a Terenului propus este de 40%, maximul permis prin 

Regulamentul de Urbanism. 
Coeficientul de Ocupare a Terenului propus este de 1,2, mai mic decat maximul 

permis de 4,4. 
 
Din punct de vedere al functionalului, imobilul va avea cate o unitate locativa 

(apartament) pe nivel. 
 

  
Structura constructiva: 

 Construcţia se propune a fi pe structura din cadre din beton armat cu inchideri 
din BCA, cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant pentru a evita transferul termic 
posibil datorită suprafeţelor golurilor proiectate. Construcţia va fi acoperită cu o sarpanta 
în doua ape şi învelită cu tabla amprentata.  
  
FINISAJE INTERIOARE 

- pardoseala se va finisa cu gresie in spatiile comune, grupuri sanitare si bai, si 
parchet in camerele de zi, dormitoare si holuri; 

- tâmplăria va fi din lemn. 
 
 
FINISAJE EXTERIOARE 

- învelitoare din tabla amprentata; 
- tencuiala decorativa de exterior la pereti si soclu; 
- gresie de exterior la trepte si podestul de acces; 
- accesul din exterior este asigurat prin intremediul unor usi de acces pietonale si 

al rampei pentru persoane cu dizabilitati locomotorii; 
- trotuare din dale de beton; 
- evacuarea apelor pluviale si a celor rezultate din topirea zapezii se va face cu 

ajutorul jgheaburilor şi burlanelor din tabla de aceeasi culoare cu invelitoarea. 
 
           Din punct de vedere al categoriei de importanta, cladirea apartine categoriei “C“ 
de importanta (normala) si clasei III de importanta. 

Constructia se va proteja contra incendiilor conform grupei II de rezistenta la foc. 
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Regim de aliniere 
Aliniamentul propus de 6 metri de la limita proprietatii spre strada Viorelelor este 

determinat de pozitionarea celor trei locuri de parcare cu acces direct din strada 
susmentionata. 
 

Modul de utilizare a terenurilor 
Obiectivul studiat are regim de inaltime Parter si doua etaje, cu o suprafata 

construita de 66.00 mp si o suprafata desfasurata de 198.00 mp. 
 Modul de utilizare a terenului este ilustrat prin valorile procentului de ocupare a 
terenului (POT) si coeficientul de utilizare a terenului (CUT) care sunt raportati la 
obiectivul de investitie propus si care au urmatoarele valori: 
 
                      Ac                    66.00 

P.O.T.    = --------- x 100 =   -------------- x 100 = 40.00% 
                                St                    165.00 
 

 
                      Ad                 198.00 
 C.U.T.   = -------- =       --------------------     = 1.2 

           St                  165.00 
 
 

Prin propunerea facuta sunt respectati indicatorii urbanistici maximi admisi in 
zona, respectiv POTmax = 40% si CUTmax = 4,4 dar si inaltimea maxima de P+2-4. 

 
 
 

 
CONCLUZII 

Prezenta documentatie ofera solutii optime de rezolvare a tuturor problemelor 
tehnico economice ridicate de acest gen de program, coroborate cu conditiile concrete 
de amplasament si în contextul socio-urban actual, urmand ca aceste solutii sa stea la 
baza aprobarii investitiei. 
 
 
 
 
                    INTOCMIT,                                                                VERIFICAT, 
ARH. COLAC ALEXANDRU SORIN                           ARH. CATUNEANU MARIAN 
                                                                                          
 


