
 
 
 
 

      MEMORIU DE PREZENTARE 
_ non tehnic _ 

1. INTRODUCERE : 

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI 
Denumirea lucrării:  SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN PENSIUNE    

URBANA CU RESTAURANT LA PARTER SI EXTINDERE CU TERASĂ 
Adresa: Str. Pacii, nr. 13, mun. Bacau, jud. Bacau 
Beneficiar:    S.C. PIAZZETTA S.R.L. 
Faza de proiectare:  P.U.Z. 
Proiectant general:           S.C. Frontal D.I. systems S.R.L. 
Numar proiect:  731/2018 
Data elaborării:  noiembrie 2018 

1.2. OBIECTUL PUZ : 
       Solicitări ale temei program 

 Conform temei de proiectare, beneficiarul doreste demararea lucrarilor de schimbare de 
destinatie din locuinta in pensiune urbana cu restaurant la parter si extindere cu terasa. 
Aceasta se face datorita necesitatii unui numar suficient de camere de cazare, pentru 
acoperirea cerinţelor pe plan local. Se doreste demararea lucrarilor de conversie a imobilului 
actual in pensiune urbana, ce va inchiria camerele  către persoanele interesate. Restaurantul 
propus la parterul imobilului va deservi atat persoanele cazate in pensiune cat si publicul 
interesat. 
 S.C. PIAZZETTA S.R.L.  detine terenul cu suprafata de 572mp conform ridicării 
topografice, avand functiunea actuala aprobata prin planul urbanistic general de zona pentru 
locuinte colective,  inclusa in UTR 3, zona „A” de impozitare. 
 Zona propusa pentru studiu este situata pe Str. Pacii, nr. 13, mun. Bacau, jud. Bacau.    
 
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. 
       - H.C.L. 385-2016 pentru modificare H.C.L. 84 -2012. 

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 

2.1 INCADRAREA IN LOCALITATE    

Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Bacău pe strada Str. Pacii, nr 13, 
mun. Bacau, jud. Bacau, intr-o zona de constructii max. P+4E edificate intr-o perioada mai 
mare de timp, de  la sfarsitul secolului XIX - la inceputul secolului XXI. 



 

2.2 DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI, LIMITE, VECINĂTĂTI 

 Suprafata parcelei este de 572mp conform ridicării topografice. 

Parcela are ca vecinătăti: 
- la Nord  – Strada George Bacovia;  
- la Sud  – teren consiliu local; 
- la Vest – IJSU - Bacau; 
- la Est  – Strada Pacii 

2.3. ACCESIBILITATE, CIRCULATII 
 Terenul în situatia prezentă este accesibil dinspre limita sa estica, existând un acces 
atât pietonal cat si auto dinspre strada Pacii, parcela având un front stradal desfasurat pe doua 
laturi: Est – strada Pacii; Nord – Strada George Bacovia. 
 Circulatia auto si pietonală se desfăsoară pe strada Pacii (drum cu două benzi de 
circulatie, câte una pt. fiecare sens, cu lătime carosabilă de cca. 7m, îmbrăcăminte asfalt, 
trotuare pe ambele părti) si pe strada George Bacovia (drum cu sens unic, o banda de 
circulatie si locuri de parcare pe ambele laturi, cu lătime carosabilă de cca. 7m, 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 atat locuirii cat si institutiilor publice, serviciilor. 

2.5. TIPUL DE PROPRIETATE 
 Terenul este proprietate privata. 

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 din 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 
zona pentru locuinte colective, inclusa in UTR 3. 



 

2.9.2. Certificat de urbanism nr. 832/24.10.2018: 
 Conform Certificatul de Urbanism nr. 832 din 24.10.2018 emis de Primaria Municipiului 
Bacau, terenul este situat in intravilanul municipiului Bacau si este proprietate privata conform 
actelor de proprietate. 
Folosinta actuala este teren curti constructii, constructia C1 (2 apartamente, casa scarii, 
debara, magazii, 5 boxe).  Functiunea aprobata prin P.U.G./2012 este zona pentru locuinte 
colective, inclusa in UTR 3. Terenul se afla in zona „A” de impozitare. 
 
Functiunea dominanta a zonei este mixta, compusa din: 
-locuinte colective existente in blocuri cu regim de inaltime P+4 Etaje; 
- locuinte individuale in imobile cu regim de inaltime P+1-2 Etaje; 
-comert si servicii cu regim de inaltime P -  P+1E. 
 
Functiuni complementare admise: 
-institutii publice, servicii si alte activitati nepoluante si servicii compatibile cu fiunctiunea de 
locuire; 
-odihna si agrement (spatii verzi amenajate si platforme pietonale aferente obiectivelor 
propuse); 
-circulatie pietonala si carosabila; 
-stationare autovehicule (parcaje si garaje); 
-echipare tehnico-edilitara si constructii aferente; 
 
3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 
3.1. Elemente de tema 
 Prin tema program inivestitorul doreste realizarea următorului obiectiv: SCHIMBARE DE 
DESTINATIE DIN LOCUINTA IN PENSIUNE URBANA CU RESTAURANT SI EXTINDERE 
  
3.2. Necesitatea si oportunitatea realizării lucrării. 
 Având în vedere situaţia economică actuală, precum şi necesitatea asigurării unui 
numar suficient de camere de cazare, pentru acoperirea cerinţelor pe plan local se doreste 
demararea lucrarilor de conversie a imobilului actual in pensiune urbana, ce va inchiria 
camerele  către persoanele interesate. Restaurantul propus la parterul imobilului va deservi 
atat persoanele cazate in pensiune cat si publicul interesat. 
 
3.3. PREVEDERI ALE P.U.G. 
 În organizarea zonei studiate s-a avut în vedere respectarea în general a propunerilor si 
reglementărilor cuprinse în Plan Urbanistic General al Municipiului Bacau. Având în vedere si 
factori precum: pozitie avantajoasă prin acces facil la căile majore de circulatie, documentatia 
prezentă propune conversia functiunii actuale în cea de zona pentru institutii publice si 
servicii. 
 
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 de minim 10% care va cuprinde: plantatii ornamentale, parcări ecologice 
înierbate si alte spatii verzi plantate. 
 
3.4. ACCESIBILITATE, CIRCULATII 
 Se propune realizarea a doua accese pentru parcarile auto dupa cum urmeaza: un 
acces catre doua locuri de parcare pe proprietate din Strada Pacii si un acces catre sapte 
locuri de parcare pe proprietate, din Strada George Bacovia.  



 
 Se propune pastrarea accesului pietonal, pe latura Estica a terenului, din Strada Pacii. 

 

CIRCULATIA RUTIERA SI PARCARI- propunere: 

 Pentru a asigura necesarul de locuri de parcare se propune reglementarea circulatiei 
conform plansei U3 - Reglementari urbanistice. Astfel pe teren se propune o circulatie 
bidirectionala catre locurile de parcare, cu o latime de 5m - 6m, cu cate o banda pe sens [cu 
latime de 2,5m – 3m fiecare] . Parcarile supraterane sunt dispuse la un unghi de 70 grade fata 
de  axul strazii.  
 Se propun 9 de locuri de parcare supraterane impartite astfel: 
 - 2 locuri de parcare accesibile din strada Pacii; 
 - 7 locuri de parcare accesibile din strada George Bacovia. 

Delimitarea carosabilului va fi facuta cu bordura prefabricata de beton, tip A1x1000 

(STAS 1139/87). Marcaj longitudinal propus: benzile de circulatie vor fi separate in axul 

carosabil, cu linie intrerupta. Accesul din amplasament spre strada George Bacovia va fi 

prevazut cu semnul stop, avand relatie stanga. 

  

3.5 BILANT TERITORIAL 
 Pentru parcela aflată în proprietatea privată (S=572,00mp) bilantul teritorial propus este 
următorul: 
 

ZONA FUNCTIONALA  

Arie teren 572 mp   

Arie construita 186 mp 33 % 

Spatii verzi la sol 323 mp 56 % 

Loc de joaca - mp - % 

Circulatii si amenajari  63 mp 11  % 

PROPUS: 

Suprafata construita      max. 286              m2  

Suprafata construita desfasurata max. 715   m2  

H maxim coama +12.00  m  

P.O.T. 50,00  %  

C.U.T. 1,25   

 

 (1) Se vor respecta prevederile art. 34 si Anexa 6 din R.G.U. privind obligatia mentinerii 
sau crearii de spatii si plantate în functie de destinatia si capacitatea constructiei si legea 
343/2007 privind imbunatatirea calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi în localitati. 
 (2) în sensul prezentului regulament, intelesul termenului spatii verzi de folosinta 
comuna este cel cuprins în glosarul anexat. Necesarul minim de spatii verzi de folosinta 
comuna pentru locuinte va reprezenta 10% din SCD. 
  Anexa 6 din R.G.U. alin. 6.1.2. 
“6.1.2.Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.11-1.1.13 şi 1.2 vor 
fi prevăzute spaţii verzi cu rol decorativ şi de protecţie, minimum 10% din suprafaţa totală a 
terenului.” 
 

Structura functionala pe etaje : 
Subsol: 

- Bucatarie 
- Holuri distributie, casa scarii 
- Depozitare frig 



- Spalat vesela 
-    Hol acces 
- Hol receptie 
- Receptie 
- Salon restaurant 
- Doua saloane 
- Depozit bauturi 
- Grupuri sanitare 
- Terase acoperite 
- Curte aprovizionare bucatarie 
- Vestiar cu grup sanitar 
- Circulatii verticale 
Etaj 1 : 

- Circulatii verticale 
- Hol distributie camere 
- 5 camere de cazare cu baie prorprie 
- Camera centrala termica 
- Camera depozitare lenjerii 
Mansarda : 
- Circulatii verticale 
- Hol distributie camere 
- 5 camere de cazare cu baie prorprie 

 
4. CONCLUZII  
 Scenariul tehnico-economic prin care obiectivele Proiectului pot fi atinse: 

- este cea mai buna solutie tinand cont de dimensiunile terenului studiat, solutiile si 
tehnologiile constructive existente in acest moment pe piata;  

- proportia investitiei/suprafata obtinuta este mult mai buna in cazul altor scenarii ce pot fi 
recomandate; 

- din punct de vedere functional conversia imobilului asigura spatiul necesar functionarii 
in bune conditii a activitatilor propuse; 

- permite beneficiarului sa asigurare conditii optime pentru cresterea calitatii zonei; 
- are impact pozitiv asupra mediului de afaceri stimuland cresterea economica;  

 
 Astfel: proiectantul investitiei, S.C. FRONTAL D.I. SYSTEMS SRL recomanda 
aprobarea acestui PUZ prin atingerea obiectivelor beneficiarului. 
 După aprobarea Planului Urbanistic Zonal acesta va deveni element de control în 
urmărirea respectării reglementărilor la realizarea noului obiectiv de investiţie. 
 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. 
 Documentatia a fost intocmita cu respectarea normativelor si legilor in vigoare in trei 
exemplare. 

        

 

 
                    INTOCMIT                                                            COORDONATOR 
            arh. Vlad DIMITRIU                                                      arh. Dan Petrușcă  

 


