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MEMORIU DE PREZENTARE (TEHNIC) 
 

Cap. I Introducere  
1.1. Date de recunoastere a documentatiei : 
Denumirea lucrarii : P.U.Z.- CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE, SPATII 

COMERCIALE / SERVICII 
Beneficiar:  MOVILEANU MIREL-ANDI SI MOVILEANU ROXANA ISABELA 
Proiectant general: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -IULIANA GELIMAN- 
Amplasament: Str. Depoului, nr. 3, mun. Bacau, Jud. Bacau, nr. cad 76472  
Data elaborarii: 2019                                                            
 

1.2. Obiectul P.U.Z:    

 Solicitari ale temei program : 
Conform temei de proiectare, beneficiarul doreste demararea lucrarilor de construire 

ansamblu rezidential, spatii comerciale/servicii cu circulatii pietonale, circulatii auto, parcari si 
dotari aferente. 

Beneficiarul detine terenul, conform ridicarii topografice, situat in intravlianul mun. 
Bacau, inregistrat pe str. Depoului, nr. 3. Functiuna aprobata pentru teren este de zona unitati 
industriale si functiuni complementare. 

Se doreste schimbzrea zonei functionale din zona unitati industriale si functiuni 
complementare in zona institutii publice si servicii si zona mixta locuinte colective si institutii 
publice si servicii, astfel se doreste prelungirea zonei functionale institutii publice si servici 
amplasata la est de terenul care a generat prezentul P.U.Z. pana in zona de circulatie rutiera 
amplasata la vest de terenul in speta. 

Zona propusa pentru studiu are acces din str. Depoului, str. Bradului si str. Nordului. 
In cadrul acestui studiu se considera a fi necesar sa se rezolve urmatoarele obiective 

principale in incinta amplasamentului: 
➢ Delimitarea zonei edificabile pentru ansamblul propus ; 
➢ Construire de locuinte colective si amenajari aferente ; 
➢ Construire de spatii comerciale/servicii cat si amenajari aferente acestora ; 
➢ Asigurarea circulatiei auto si pietonale la nivelul cerintelor din zona si a legaturilor 

corespunzatoare; 
➢ Completarea infrastructurii tehnico–edilitare; 
➢ Rezolvarea acceselor in incinta si parcaje, fara incomodarea fluxului auto si pietonal 

existent in zona pentru constructia propusa; 
➢ Mentinerea caracterului general zonei din punct de vedere urbanistic pentru integrarea 

noii amenajari in specificul zonei. 
➢ Propunera unor solutii care sa remedieze disfunctionalitatile semnalate in zona 

Pentru realizarea obiectivelor temei program cerute in P.U.Z. s-au analizat situatia 
existenta a vecinatatilor permise precum si a restrictiilor legale impuse in vederea realizarii 
scopului final de amenjare a terenului de sport cat si a legaturilor auto cu caile de comunicatie 
rutiera importante. 

Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiata : 
 Zona studiata este inclusa in intravilanul mun. Bacau si are acces la str. Depoului, str. 
Nordului si str. Bradului. 
 Conform P.U.G. al mun. Bacau, amplasamentul care a generat prezentul P.U.Z. are la 
nord o zona de locuinte individuale si functiuni complementare, la est o zona de institutii publice 
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si servicii, la sud zona de unitati industriale si functiuni complementare, si la vest zona cai de 
comunicatie rutiera si zona de comunicatie feroviara 
 Amplasamentul este prevazut ca zona unitati industriale si functiuni complementare. 

1.3. Surse documentare 
Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.Z. : 

 Planul Urbansitic General (P.U.G.) si Regulament local de Urbansim al mun. Bacau; 
 Ghidul privind metedologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal  
indicativ GM-010-2000 aprobat prin ordinul 176/N/16.08.2000 al Ministerul Lucrariolor Publice si 
Amenajarii Teritoriului 
 Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificarile ulterioare. 
 H.G. 525-1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism.  

Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitant cu  P.U.Z. : 
Studiu geotehnic elaborat de catre Frontal System SRL, ing. Petronela Dimitriu 
Date statistice :  
Nu e cazul. 
Proiecte de investitii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistica a 

zonei :  
Nu e cazul 

 

Cap. II Studiul actual al dezvoltarii                   

2.1 Evolutia zonei  
Date privind evolutia zonei : 
Zona de studiu face parte din mun. Bacau, jud. Bacau,iar terenul care a  generat 

prezentul P.U.Z. este inregistrat pe str. Depoului, nr. 3 cu nr. Cad. 76472. 
Din punct de vedere topomorfologic amplasamentul se afla intr-o zona foarte slab 

construita si cu acces rutier deficitar. Terenul este amplasat la intersectia unei zone de unitati 
industriale cu o zona de locuinte individuale si cu o alta zona de institutii publice si servicii. De 
asemenea, in apropiere se afla o zona de locuinte colective. 

Terenul este situati intr-o zona cu regim variabil de inatlime, de la P la P+4. In prezent 
amplasamentul este liber de constructii. 

Zona este atractiva datorita gradului scazut de ocupare a terenurilor cu cladiri si datorita 
proximitatii fata de artera principala de acces in mun. Bacau dinspre Moinesti, Comanesti.  

Dezvoltarea economica a ultimilor ani a determinat cresterea necesarului de locuinte 
colective cat si de spatii comerciale/servicii. 

Terenul desi este integrat in zona unitati industriale si functiuni complementare, 
activitatea desfasurata in trecut pe acest teren a fost una complementara – dotari de sport 
aferente zonei industriale cu care se invecineaza.  

Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii : 
Zona de studiu este amplasata in intravilanul mun. Bacau, in zona nord-vestica a 

municipiului, in apropierea limitei vestice de intravilan. Zona nu este complet sistematizata, 
circulatia rutiera majora in zona – str. Depoului – fiind nesafaltata si cu traseu neregularizat. 

Potential de dezvoltare : 
Amplasata in imediata vecinatate a unei zone de institutii publice si servicii, terenul care 

a generat prezentul P.U.Z., prezinta potential de dezvoltare a activitatiilor de locuire, servicii si 
comert. Extinderea zonei de servicii completata cu o zona mixta de locuinte colective va creste 
gradul de comfort al zonei prin separarea zonei existente de locuinte individuale de zona de 
unitati industriale. 
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2.2. Incadrarea in localitate 
Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii : 
 Conform plansei Incadrarea in zona, din prezenta documentatie, zona studiata se 

gaseste in intravilanul mun. Bacau, in zona nord-vestica a acestuia, apropiat de limita 
intravilanului localitatii 
Terenul care a generat prezentul P.U.Z. se invecineaza cu: 

-la Nord – teren apartinand SC Fivalcom SRL; 
-la Est – terenuri si imobile apartinand SC Movi Mirandi SRL, Asociatia Betania si lui 

Nechita Neculaie, cat si un teren cu destinatia drum acces apartinand beneficiarului – Movileanu 
Mirel-Andi 

-la Sud – terenuri si imobile apartinand SC Cmi Precizie SRL, SC Movi Mirandi SRL si lui 
Popa Nicoleta Petronela ; 

-la Vest- terenuri si imobile apartinand lui SC La Dent SRL si str. Depoului. 
Relationarea zonei cu localitatea, sub aspectul pozitiei, accesibilitatii, cooperarii in 

domeniul edilitar, servirea cu institutii de interes general : 
 Zona analizata este amplasata in apropierea limitei de vest a intravilanului mun. Bacau, 
in partea nord-vestica a acestuia. Terenul in studiu are acces direct la str. Depoului si printr-un 
drum de acces la str. Bradului. si este deservit de retele edilitare de alimentare cu energie 
electrica, apa, canal, gaze naturale, telecomunicatii 

2.3  Elemente ale cadrului natural 
Terenul care constituie obiectul P.U.Z-ului are o suprafata de 11305,00 mp si este 

amplasat in intravilanul mun. Bacau, pe str. Depoului, nr. 3, pentru investitia ”Construire 
ansamblu locuinte colective spatii comerciale/servicii”. 

Suprafata terenului este plan orizontala si nu este afectata de fenomene fizico-mecanice 
care sa pericliteze stabilitatea constructiei propuse. 
 Adancimea de inghet este de 0.8 -0.9m conform STAS 6054-85. 
 Zona seismica de calcul (conform normativului P100/92) : 

- Incarcare seismica ag = 0.35, Tc = 0.7s, respectiv intensitatea seismica VII (exprimata 
in grade MSK). 

- Incarcare din vant: conform hartii de zonare a incarcarilor date de vant – pv  0.6kPa. 
- Incarcare din zapada : conform hartii de zonare a incarcarilor date de zapada – S0 = 

2.5kPa. 
Seismic. Conform cu macrozonarea seismica, mun. Bacau, zona amplasamentului se 

inscrie in zona C si se incadreaza in urmatorii parametri: intensitatea seismica: 7,5; gradul de 
protectie seismic VIII; coeficientul de protectie seismica: ks= 0,25; perioada de colt Tc=1,0 s, 
conform Normativului P100/2013.  

Microzonarea teritoriului mun. Bacau tinand seama de geomorfologie si natura 
terenurilor de fundare, determina variatii ale intensitatii seismice de ± 1 grad seismic. 

Climatic. Teritoriul mun. Bacau se inscrie in sectorul de clima continentala, dinamica 
atmosferei caracterizandu-se printr-o predominanta a vanturilor de nord-est. In conditiile 
acestor dinamici atmosferice si a regimului termic, cantitatea anulala a precipitatiilor atinge 
550mm/mp. Judetul Bacau se incadreaza intr-o unitate climatica de nuanta continentala, cu ierni 
reci si veri calduroase si cu o predominare a circulatiei atmosferice dinspre nord si nord-vest.  
Oscilatiile climatice au o amploare mare atat ca efect al circulatiei generale a atmosferei, cat si 
ca al influentelor introduse de relief (inversiuni termice). Schimbarile rapide de fronturi 
atmosferice in perioada de tranzitie-primavara-toamna favorizeaza producerea brumelor tarzii 
si respectiv timpurii. Acestea provoaca uneori pagube insemnate; vanturile predominante sunt 
dinspre nord-vest si nord, dar nu le lipsesc nici cele dinspre est si sud-est. Regimul precipitatiilor 
prezinta cantitati mici iarna si mari vara. 
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2.4. Circulatia 
Aspecte critice privind desfasurarea, in cadrul zonei, a circulatiei rutiere : 
In situatia existenta, terenul este accesibil direct dinspre limita de vest prin str. Depoului 

si indirect prin intermediul unui drum de acces detinut de beneficiar din str. Bradului.  
Circulatia auto si pietonala din zona analizata se desfasoara pe str. Depoului, str. Bradului 

si str. Nordului astfel : 
Str. Depoului : 

- Parte carosabila de latime variabila, fara trotuare, strada este acoperita cu balast si 
nu este sistematizata si regularizata ; 

- Colectarea apelor pluviale nu se poate realiza din lipsa retelei edilitare de canalizare 
pluviala. 

Str. Bradului : 
- Parte carosabila 10,00 m, doua fire de circulatie de cate 3,00 0m fiecare, zone de 

parcare laterala de ambele parti ale carosabilului de cate 2,00m fiecare 
- Tortuar pe ambele parti de minim 1,5m latime 
- Colectarea apelor pluviale se face la rigole amplasate pe ambele parti ale partii 

carosabile. 
Str. Nordului: 

- Parte carosabila 7,00 m, doua fire de circulatie de cate 3,50m fiecare 
- Tortuar pe ambele parti de minin 1,5m latime 
- Colectarea apelor pluviale se face la rigole amplasate pe ambele parti ale partii 

carosabile. 
 

Capacitati de transport, greutati in fluenta circulatiei, incomodari intre tipurile de 
circulatie, precum si dintre acestea si alte functiuni ale zonei, necesitati de modernizare a 
traseelor existente si de realizare a unor artere noi, capacitati si trasee ale transportului in 
comun, intersectii cu probleme, prioritati : 

Parcela care a generat prezentul P.U.Z. are acces direct la str. Depoului si indirect, prin 
intermediul unui drum de acces detinut de catre beneficiar, la str. Bradului. 

Str. Depoului are carosabilul acoperit cu balast si nu are traseu regularizat si sistematizat. 
Drumul de acces care permite acesul catre str. Bradului nu are traseul regularizat. De asemenea, 
mai exista un drum de acces ce porneste din str. Nordului, pe latura de nord a terenului detinut 
de Asociatia Betania, care se termina intr-o proprietate privata si care este neregularizat si 
nesistematizat. Prioritatile majore sunt rectificarea profilului stradal pentru strazile mai sus 
amintite si prelungirea traseului drumului de acces ce se termina intr-o fundatura. 

 

2.5. Ocuparea terenurilor 
Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata : 
Terenul in suprafata de 11305,00mp care face obiectul prezentei documentatii P.U.Z: se 

alfa in proprietatea lui Movileanu Mirel – Andri si Movileanu Roxana Isabela si este liber de 
constructii, iar terenul este incadrat partial in zona de unitati industriale si functiuni 
complementare. 

Zona analizata in suprafata de 115157,00mp cuprinde conform P.U.G. mun. Bacau 
urmatoarele zonificari functionale: 

Zona institutii publice si servicii    9945,00mp  8,65% 
Zona locuinte individuale si functiuni complementare 23040,00mp  20,00% 
Zona locuinte colective si functiuni complemetare  15050,00mp  13,05% 
Zona unitati industriale si functiuni complementare 39835,00mp  34,60% 
Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente 10615,00p  9,20% 
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Zona cai de comunicatie feroviara si amenajari aferente 16330,00mp  14,20% 
Zona in extravilanul mun. Bacau    342,00mp  0,30% 
TOTAL       115157,00mp                 100,00% 
Relationari intre functiuni : 
Zonele functionale aflate in zona analizata sunt urmatoarele : 
- Zona institutii publice si servicii 
- Zona locuinte colective si functiuni compementare 
- Zona locuinte individuale si functiuni complemetare 
- Zona unitati industriale si functiuni complementare 
- Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente 
- Zona cai de comunicatie feroviara si functiuni aferente 
La zona de intersectie intre zona de unitati industirale si zona de locuinte individuale 

apare disfunctionalitati datorate zonei de protectie si a eventualelor riscuri pentru sanatate 
datorate prezentei zonei industriale. Pentru diminuarea riscurilor posibile si a zonei de protectie 
aferente zonei unitatilor industriale se propune schimbarea zonificarii functionale a terenurilor 
reglementate prin prezentul P.U.Z. din zona unitati industriale in zona institutii publice si servicii 
si zona mixta locuinte colective. 

Zona cai de circulatie feroviara prezinta un posibil pericol de poluare fonica de aceea se 
va avea in vedere retragearea zonei edificabile de la limita parcelei spre calea ferata. 

Zona cai de circulatie rutiera prezinta profile neregularizate si nesistematizate – str. 
Depoului si drumurile de acces catre proprietate dinspre str. Bradului si str. Nordului. Se va 
propune sistematizarea si regularizarea acestor circulatii rutiere. 

Gradul de ocupare a fondului construit : 
Zona analizata prezinta un grad scazut de ocupare cu un POT existent de aproximativ 

15% cu un CUT existent de aproximativ 0,40. Acesti indici arata ca exista loc de crestere a 
densitatii constructiilor in zona studiata, si deci si pe apartament, momentan liber de constructii. 

Aspectele calitative ale fondului construit : 
Cladirile prezente in zona analizata sunt in general pe structura din beton armat cu 

plansee din beton armat in stare buna. 
Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine : 
Zona este deservita edilitar de retele de alimentare cu energie electrica, gaze naturale, 

apa, canalizare, telefonie. 
Asigurarea cu spatii verzi : 
Zona analizata prezinta un grad scazut de spatii verzi existente. Terenul care a generat 

puz-ul este in prezent neamenajat. 
Riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine : 
Riscurile naturale in zona sunt reprezentate de cutremurele de pamant. Riscurile 

prezentate de acestea vor fi ameliorate prin respectarea normativelor in vigoare ce privesc 
comportarea la cutremur a caldirilor. 

Principalele disfunctionalitati : 
La zona de intersectie intre zona de unitati industirale si zona de locuinte individuale 

apare disfunctionalitati datorate zonei de protectie si a eventualelor riscuri pentru sanatate 
datorate prezentei zonei industriale. Pentru diminuarea riscurilor posibile si a zonei de protectie 
aferente zonei unitatilor industriale se propune schimbarea zonificarii functionale a terenurilor 
reglementate prin prezentul P.U.Z. din zona unitati industriale in zona institutii publice si servicii 
si zona mixta locuinte colective. 

Zona cai de circulatie feroviara prezinta un posibil pericol de poluare fonica de aceea se 
va avea in vedere retragearea zonei edificabile de la limita parcelei spre calea efrata. 
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Zona cai de circulatie rutiera prezinta profile neregularizate si nesistematizate – str. 
Depoului si drumurile de acces catre proprietate dinspre str. Bradului si str. Nordului. Se va 
propune sistematizarea si regularizarea acestor circulatii rutiere. 

    

2.6. Echipare edilitara 
Stadiul echiparii edilitare a zonei : 
Zona este deservita edilitar de retele de alimentare cu energie electrica, gaze naturale, 

apa, canalizare, telefonie. 
Unitatile existente in zona sunt corelate cu infrastructura localitatii, astfel: 
-reteaua de alimentare cu apa este, in general pe strazile principale; 
-canalizarea menajera este pozata pe strazile existente, iar canalizarea pluviala este 

realizata exclusiv pentru preluarea apelor meteorice provenite de pe aceste strazi; nu este cazul 
str. Depoului care nu este sistematizata si are calea de rulare din balast. 

-alimentarea cu energie termica a constructiilor existente se realizeaza in sistem 
individualizat cu centrale termice proprii si centralizat din centrale termice, puncte termice in 
regiunile limitrofe zonei analizate ; 

-alimentarea cu gaze naturale pentru prepararea hranei in cadrul blocurilor de locuinte si 
spatiilor cu destinatie diferita din zona este rezolvata prin racord la retelele de distribuitie gaze 
naturale existente in zona. 

-alimentarea cu energie electrica pentru constructiile existente, se realizeaza din reteaua 
orasului prin intermediul posturilor trafo existente; 

-telecomunicatii, municipiul Bacau, implicit zona studiata este deservita de o centrala 
telefonica digitala, conectata la reteaua nationala, prin retea subterana si aeriana. In cadrul 
zonei reteaua de telecomicatii, urmareste traseul strazilor de unde se realizeaza bransamente la 
fiecare din constructiile existente. 

Principalele disfunctionalitati : 
Zona nu are acces la alte retele edilitare ca : retea de canalizare pluviala pentru str. 

Depoului si pentru drumurile de acces ce fac legatura dintre terenul care a generat prezentul 
P.U.Z. si str. Nordului cat si str. Bradului. 

 

2.7. Probleme de mediu 
Zona studiata nu prezinta riscuri naturale sau antropice, cu exceptia cutremurelor de 

pamant. Terenul ce a generat prezentul P.U.Z. se afla in vecinatatea zonei de cai comunicatie 
feroviara pentru care se va retrage limita edificabilului cu scopul de a scadea imactul nivelului de 
zgomot produs de aceasta zona.  

Zona de unitati industriale din zoan de analiza nu prezinta probleme de mediu intrucat 
activitatile predominante in aceasta zona sunt de depozitare si prestari servicii. 

Terenul care a generat prezentul P.U.Z., desi este incadrat in zona functionala unitati 
industriale, nu a avut o asemenea activitate pana acum, fiind folosit in trecut ca teren de sport. 
Momentan terenul este liber de constructii. 

 

2.8. Optiuni ale populatiei 
 Conform raportului de cosultare a populatiei realizat de catre Primaria municipiului 
Bacau in cadrul procedurii de consultare a populatiei organizata conform prevederilor HCL 
Bacau nr. 109 din 10.05.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in 
elaborarea sau revizuirea planurilor de urbansim in municipiul Bacau. 
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Cap. III Propuneri de dezvoltare urbanistica  
 

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 

• Certificat de urbansim Nr. 755 din 27.09.2018 
Functiunea actuala: teren curti constructii 
Destinatia stabilita prin P.U.G.: zona unitati industriale, inclusa in UTR 5. 

• Avizul de oportunitate al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si 
Urbanism a municipiului Bacau 
Se va completa dupa obtinerea acestuia. 

• Referat Geotehnic intocmit de catre Frontal System SRL 
Amplasamentul ocupă o suprafaţă plană , practic orizontală , având stabilitatea generală 

şi locală asigurată. Nu există pericol de inundare a zonei în condiţii meteorologice normale şi nici 
urme de fenomene morfogenetice active  

Stratul natural bun de fundare este constituit din argilă prăfoasă , galben- cafenie , 
umedă , cu plasticitate mare , plastic consistentă la vârtoasă , având compresibilitate mare.  

Fundarea se va face direct în acest strat , la o adâncime minimă de –2,00 m CTN . Se va 
asigura astfel depăşirea zonei de variaţie sezonieră a umidităţii naturale a terenului şi depăşirea 
adâncimii maxime de îngheţ .  

Dimensionarea fundaţiilor şi calculul terenului de fundare se vor face pe baza presiunilor 
convenţionale de calcul , utilizând Pconv. = 225 KPa pentru gruparea fundamentală de sarcini, 
conform STAS 3300 / 2 / 85 , anexa B . S-a ţinut cont de prezenţa lentilei de praf nisipos – argilos 
de consistenţă mai scăzută în succesiunea stratigrafică .  

Pentru corecţii se vor utiliza coeficienţii k1 = 0,05 , k2 = 1,5 şi greutatea volumetrică 
medie a stratelor de deasupra tălpii fundaţiei = 17,5 kN/mc , conform aceleiaşi anexe pct. B.2.2. .  

Sistemul de fundare se va alege potrivit structurii de rezistenţă adoptate : fundaţii izolate 
sub stâlpi , grinzi de fundaţie longitudinale şi transversale . Se va analiza și varianta cu radier 
general .  

Nivelul apei freatice este constant şi se găseşte la adâncime mare (între -9,50 m şi -11,50 
m CTN) , deci nu va avea nici o influenţă asupra terenului de fundare nici pe timpul lucrărilor de 
execuţie , nici în exploatarea construcţiei .  

Există condiţii favorabile pentru îndepărtarea apelor de suprafaţă de pe amplasament , 
prin realizarea unei amenajări corespunzătoare a suprafeţei acestuia.  

Din punct de vedere seismic , amplasamentul se încadrează în zona cu ag=0,35g şi Tc=0,7 
s , conform raionării din normativul P100/1- 2013. 

Datele geotehnice prezentate sunt valabile pentru faza PUZ și confirmă faptul că 
suprafaţa amplasamentului este construibilă . Pentru următoarele faze se va face o verificare 
mai detaliată a condiţiilor de teren (prin mai multe foraje pentru fiecare imobil in parte) și se va 
intocmi un nou studiu geotehnic. 

• Referat de evaluare a impactului activitatilor care se vor desfasura la 
obeictivul de investitie elaborat de Institutul Regional de Sanatate 
Publica Iasi 
Scopul EIS prospective a fost de a identifica impactul potential si, acolo unde este posibil, 

a urmarit minimalizarea efectelor negative si maximizarea celor pozitive. S-au luat in calcul 
numai unii dintre determinatnii sanatatii, si anume aceia care pot fi infulentati prin dezvoltarea 
obeictivului de investitie. Rezultatele sunt prezentate in functie de momentul cand impactul 
este posibil sa apara (in timpul sau dupa faza de constructive) si in functie de probabilitatea de a 
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apare (cert, probabil, speculative). Influenta asupra sanatatii este prezentata in fucntie de 
aceiasi parametri. 

In faza de constructie: 
Impact negativ – au fost identificate 8 efecte cu impact negativ, dintre acestea 5 au fost 
evaluate ca certe si 3 ca probabile: 

- Impact negativ cert: efectele asupra sanatatii determinate de un impact negative 
evaulat ca cert sunt date de: mediu, pericol de accidente si siguranta populatiei, stil 
de viata; 

- Impact negativ probabil: efectele asupra sanatatii determinate de un impact negativ 
evaluat ca probabil sunt date de: accesul la serviciile publice, pericol de accidente si 
siguranta populatiei 

- Impact negativ speculativ: efectele asupra sanatatii determinate de un impact 
negativ evaluat ca speculativ – nu s-au constatat 

Impact pozitiv – a fost identificat 1 efect cu impact pozitiv, acesta a fost evaluat ca probabil: 
- Impact pozitiv cert: efectele asupra sanatatii determinate de un impact negative 

evaulat ca cert sunt date de: – nu s-au constatat  
- Impact pozitiv probabil: efectele asupra sanatatii determinate de un impact negativ 

evaluat ca probabil sunt date de: pericol de accidente si siguranta populatiei 
- Impact pozitiv speculativ: efectele asupra sanatatii determinate de un impact negativ 

evaluat ca speculativ – nu s-au constatat 
In faza post-constructie: 

Impact negativ – au fost identificate 2 efecte cu impact negativ, acestea au fost evaluate ca 
speculative: 

- Impact negativ cert: efectele asupra sanatatii determinate de un impact negative 
evaulat ca cert sunt date de: – nu s-au constatat  

- Impact negativ probabil: efectele asupra sanatatii determinate de un impact negativ 
evaluat ca probabil sunt date de: mediu 

- Impact negativ speculativ: efectele asupra sanatatii determinate de un impact 
negativ evaluat ca speculativ sunt date de mediu 

Impact pozitiv – a fost identificat 6 efecte cu impact pozitiv, dintre acestea, 5 au fost evaluate 
ca certe si 1 ca probabil: 

- Impact pozitiv cert: efectele asupra sanatatii determinate de un impact negative 
evaulat ca cert sunt date de: mediu, pericol de accidente si siguranta populatiei, stil 
de viata  

- Impact pozitiv probabil: efectele asupra sanatatii determinate de un impact negativ 
evaluat ca probabil sunt date de accesul la serviciile publice 

- Impact pozitiv speculativ: efectele asupra sanatatii determinate de un impact negativ 
evaluat ca speculativ – nu s-au constatat 

Pentru diminuarea impactului pe care activitatea desfasurata in amplasamentul analizat 
o poate avea supra populatiei rezidente, titularul de activitate va avea in vedere urmatoarele: 

- La realizarea acestei investitii se vor obtine avizele/acordurile specificate in 
certificatul de urbansim si se vor respecta recomandarile cuprinse in avizele / studiile 
de specialitate 

- Realizarea lucrarilor de constructie numai cu agenti economici specializati si 
autorizati care sa respecte legislatia de mediu 

- Inainte de inceperea lucrarilor, la solicitarea proprietarului si a executantului, se vor 
lua masuri de asigurare a recordurilor de instalatii de catre unitati furnizoare si se vor 
instala punctele de racordare pentru alimentarea cu energie electrica si apa 
prevazute in planul de organizare al executiei 
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- Se vor lua masuri pentru a impiedica accesul pietonilor si a personalului neinstruit in 
zona santierului, prin prevederea de imprejmuiri, intrari controlate, placute 
indicatoare 

- Respectarea normelor de protectie a muncii – se vor efectua instructajele specifice 
generale la locul de munca 

- Pe parcursul executiei lucrarilor se vor lua toate masurile pentru colectarea selectiva a 
deseurilor pe categorii, transportul si depozitarea acestora in locuri special 
amenajate; depozitarea materialelor se va face in limita prorietatii; printr-un 
management adecvat se vor evita pierderile de subsatnte, combustibili si uleiuri la 
nivelul solului 

- Asigurarea functionarii motoarelor utilajelor si autovehiculelor la parametrii normali 
indicati de firmele constructoare, acestea vor fi in acord cu reglementarile UE in 
domeniul protectiei mediului 

- Adaptarea vitezei de rulare a mojloacelor de transport functie de calitatea suprafetei 
de rulare, se vor urmari ca in timpul operatiilor de incarcare/descarcare mojloacele 
auto sa stationeze cu motoarele oprite 

- Drumurile si aleile din incinta vor fi intretinute corespunzator 
- Curatarea si intretinerea rigolelor din lungul drumurilor pentru scurgerea apelor 

provenite din precipitatii sau zapezi 
- Realizarea de spatii de parcare si statii auto, amenajarea si intretinerea spatiilor verzi 
- Forma finala a cladirilor propuse va fi proiectata astfel incat sa permita o buna 

insorire a tuturor camerelor de locuit pe o durata de minimum 1,1/2 ore zilnic, la 
solstitiu de iarna 

- Toate activitatile vor fi planificate si desfasurate astfel incat impactul zgomotelor sa 
fie reduc, se interzice desfasurarea de alte activitati  decat cele specifice obiectivului 

- Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote care sa depaseasca 
limitele prevazute in Ord. MS. Nr. 119/2014 

- Imptriva senzatiei de disconfort a populatiei prin producerea de eventuale zgomote, 
vibratii, mirosuri, praf, fum a investitiei propuse, care afecteaza linistea publica sau 
locatarii obiectivului sau cei adiacenti acestuia se vor asigura mojloacele adecvate de 
limitare a nocivitatilor, astfel incat sa se incadreze in normele sanitare in vigoare 

- Recomandam efectuarea unor masuratori ale nivelului de zgomot in zona viitoarelor 
locuinte, cu si fara prezenta traficului feroviar, si in fucntie de valorile obtinute se vor 
aplica eventuale masuri pentru reducerea acestuia la nivelul receptorului 

- Beneficarul proiectului va trebui sa-si asume faptul ca sunt posibile depasiri ale 
nivelului de zgomot datorat traficului feroviar in zona dinspre calea ferata; acest 
aspect va trebui transmis catre viitori proprietari ai apartamentelor si specificat in 
actul de vanzare-cumparare, pentru a elimia discutiile ulterioare 

Concluzii ale raportului de evaluare a impactuluiactivitatilor desfasurate la obiectul de investitie: 
- Impactul obeictului de investitie asupra starii de sanatate a populatiei a fost evaluat 

pe baza elaborarii unui studiu de impact prospectiv 
- S-a determinat un total de 10 efecte cu impact negativ, dintre care 8 in perioada fazei 

de constructie si 2 post-constructie 
- S-a determinat un total de 7 efecte cu impact pozitiv, dintre care 1 in perioada fazei 

de constructie si 6 post-constructie 
- Pe baza informatiilor prelucrate s-a constatat ca impactul negativ este in majoritate 

pe termen scurt, aferent fazei de constructie, si poate fi minimalizat prin respectarea 
si implementarea unor serii de masuri enumerate anterior 
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- Impactul pozitiv asupra starii de sanatate a populatiei rezidente este important si pe 
termen lung 

- Coroborand concluziile anterioare, consideram ca activitatile care se vor desfasura in 
cadrul acestui obiectiv de investitie nor vor afecta negativ confortul si starea de 
sanatate a populatiei din zona 

- In conditiile respectarii parametrilor din documentatia tehnica si a recomandarilor 
prezentului studiu, consideram ca simbarea destinatiei functionale a acestei zone nu 
creeaza premisa aparitiei de riscuri pentru sanatatea populatiei, iar distantele reale 
pot fi stabilite ca distante nimime de protectie sanitara si obiectivul va functiona in 
locatia propusa 

- Consideram ca obiectivul de investitie Construire ansamblu locuinte colective, 
spatii comerciale / servicii, situat in str. Depoului nr. 3, mun. Bacau, poate avea un 
impact pozitiv din punct de veedre socio-economic si administrativ in zona, iar 
eventualul impact negativ asupra sanatatii populatiei poate fi evitat prin respectarea 
conditiilor enumerate anterior 

3.2. Prevederi ale Planul Urbanistic General al mun. Bacau 
Functiunea dominanta a zonei: 
-unitati industriale si depozitare de tip industrial existente/propuse 
-unitati industriale de mica industrie si servicii de tip industrial existente/propuse 
-unitati de depozitare existent/propuse 
Functiuni complementare admise: 
-cai de comunicatie rutiere, feroviare si constructii aferente 
-echipare tehnico-edilitara si constructii aferente 
-institutii publice si alte servicii icompatibile 
-gospodarie comunala 
-stationare autovehicule (garaje, parcaje) 
-spatii verzi si perdele de protectie 
Utilizari admise: 
-functiuni industriale 
-cai de acces carosabile si pietonale 
-retele de echipare edilitara. 

Pentru UTR 5 zona de unitati industriale s-au stabilit urmatoarele: 
- Inaltime maxima admisa a cladirilor, masurata la coama acoperisului sau la aticul 

nivelului retras, in punctul cel mai inalt, nu va depasi 20,00m. Fac exceptie catargele 
de sustinere a elementelor publicitare, cosruile de fum, antelele si alte instalatii 
tehnice specifice functiuniii 

- POT maxim = 70,00% 
- CUT maxim = 2,40 

3.3. Valorificarea cadrului natural 
 Suprafata terenului este plan orizontala, terenul avand in plan o conformare poligonala. 
Cadrul natural existent se va valorifica prin crearea unor spatii verzi in interiorul parcelei. 
Amenajarea propusa va presupune echiparea zonei cu suprafete de spatii verzi adiacente 
zonelor pietonale si carosabile din interiorul amplasamentului fapt ce va mari calitatea spatiului 
construit cat si aspectul zonei se va imbunatati considerabil 

3.4. Modernizarea circulatiei 
Ansamblu de locuinte colective spatii comerciale/servicii propus va fi deservit de circulatii 

carosabile si pietonale prin intermediul carora se va realiza accesul pietonilor catre cladire cat si 
al autovehiculelor catre locurile de parcare. 
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Acestea se constituie din 
- Alee carosabila de 6,00m latime racordata la, si cu acces direct din str. Depoului. 

Aleea carosabila propusa traverseaza amplasamentul pe zona mediana de la Vest la 
Est.  Aceasta are dublu sens, cu cate o banda pe sens si face legatura cu str. Bradului 
prin intermediul unui drum de acces detinut de catre beneficiar. Accesul din str. 
Depoului se face cu relatie intrare stanga-dreapta si iesire stanga-dreapta. Aleea de 
acces catre str. Bradului este cu sens unic dinspre amplasament catre str. Bradului, 
alee carosabila de 5,00m latime, sens unic, o banda pe sens de 5,00m latime, trotuar 
de 1,00m latime. Iesirea catre str. Bradului se face cu intrare relatie stanga dreapta. 
Iesirea catre str. Depoului va fi marcata cu semnul rutier ”Cedeaza trecerea”.Iesirea 
de pe aleea carosabila pe drumul de acces catre str. Bradului va fi marcata cu semnul 
rutier ” Sens Unic ”. Intrarea pe dumul de acces din str. Bradului va fi marcata cu 
semnul rutier ”Sens interzis”. Colectarea apelor pluviale se face la guri de scurgere 
catre canalizarea orasului. 

- Alee carosabila de 5,00m latime racordata la, si cu acces direct din str. Depoului. 
Aleea carosabila propusa traverseaza amplasamentul pe zona nordica de la Vest la 
Est.  Aceasta are dublu sens, cu cate o banda pe sens si face legatura cu str. Nordului 
prin intermediul unui drum de acces. Accesul din str. Depoului se face cu relatie 
intrare stanga-dreapta si iesire stanga-dreapta. Accesul din str. Nordului se face prin 
intermediul unui drum de acces cu sens unic, dinspre str. Nordului spre amplasament, 
alee carosabila 5,00m latime si trotuar de 1,00m latime cu intrare de pe str. Nordului 
cu relatie stanga dreapta. Iesirea catre str. Depoului va fi marcata su semnul 
rutier ”Cedeaza trecerea”. Intrarea pe drumul de acces dinspre str. Nordului va fi 
marcata cu semnul rutier ”Sens unic”, intrarea de pe amplasament pe drumul de 
acces va fi marcata cu semnul rutier ”Acces interzis”. Colectarea apelor pluviale se 
face la guri de scurgere catre canalizarea orasului. 

- Trei alei carosabile perpendiculare pe cele doua mai sus amintite sunt propuse, parte 
carosabila 5,00m latime, dublu sens, cate un fir pe sens. Accesul din, si spre aceste 
alei se va face cu intrare relatie stanga dreapta si iesire relatie stanga dreapta. Cele 
doua alei carosabile in zona vestica (parcare auto) vor avea iesirile spre strazile 
propuse pe amplasament marcate cu semnul rutier ”Cedeaza trecerea”. Cea de a 
treia alee carosabila propusa – paralela cu latura estica – nu necesita marcarea 
iesirilor si intarilor cu semne rutiere – se propune folosirea regulii de prioritate de 
dreapta. 

- Accesul pietonilor dinspre strazile adiacente terenului in studiu catre imobilul propus 
este asigurat prin trotuare de 1.50m, respectiv 1.00m latime care bordeaza circulatiile 
carosabile din interiorul si exteriorul amplasamentului. 

- Platforma amenajata de depozitare a deseurilor este accesibila din toate cele trei 
strazi din zona studiata prin intermediul aleilor carosabile propuse prin prezentul 
P.U.Z. si este amplasata in coltul nord-estic al terenului. 

- Iesirile din zonele de parcare propuse catre aleile carosabile propuse pe amplasament 
vor fi marcate cu semnul rutier ”Cedeaza trcerea” 

- Accesul mijloacelor de interventie pentru situatii de urgenta se asigura din toate cele 
trei strazi din zona analizata – str. Depoului, str. Bradului si str. Nordului prin 
intermediul aleilor carosabile propuse pe amplasament care bordeaza imobilele 
propuse 

- Imobilul propus va dispune de spatii de parcare dimensionate in functie de 
capacitatea de adapostire a acestora, respectiv 164 locuri parcare amplasate in 
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parcarile propuse la nivelul solului. Necesarul de locuri de parcare a fost calculat in 
conformitate cu R.L.U. Bacau astfel : 

o 1 x nr. Apartamente, pentru apartamente cu o suprafata utila de pana la 
100mp. Se estimeaza un numar de 150 de apartamente, rezulta astfel un 
necesar de 150 locuri de parcare 

o 1 loc de parcare la fiecare 60mp pentru spatii servicii pentru salariati plus cat 1 
loc de parcare la fiecare 300mp pentru externi. Se estimeaza o suprafata de 
400,00mp de spatii servicii, rezulta astfel un necesar de 6 locuri de parcare 

o 1loc de parcare la fiecare 200,00mp pentru spatii comerciale cu suprafata 
construita de pana la 400,00mp. Se propune realizarea a 800,00mp de spatii 
comerciale in uitati de pana la 400,00mp, rezulta astfel un necesar de 4 locuri 
de parcare  

o 1loc de parcare la fiecare 5-20locuri pentru terenul de sport acoperit propus 
spre a fi folosit de catre viitorii locuitori ai ansamblului. Se estimeaza un 
numar de 20 de utilizatori – teren de sport fara tribune, rezulta astfel un 
necesar de 4 locuri de parcare 

- Imobilul va dispune de 300 de locuri de parcare pentru biciclete la nivelul parterului 
imobilului cf. R.L.U. Bacau – 2 locuri x nr. Apartamente (150 apartamente propuse) = 
300 locuri  

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 line intrerupta.  

Semnalizarea rutiera va fi materializata in planul de situatie de la Autorizarea de 
Construire.  

Dimensionarea locurilor de parcare va fi facuta conform Regulamentului Local de 
Urbanism cat si Anexei 5 (pct. 5.3.) la HOTARAREA de GUVERN cu nr.525 din 27iunie1996 
pentru aprobarea REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM. 

3.5. Zonificarea functionala  reglementari. Bilant teritorial, indici urbanistici 
Terenul care constituie obiectul P.U.Z-ului are o suprafata de 11305,00mp  in intravilanul 

mun. Bacau, iar zona de analizaare o suprafata de 115157,00mp din care 342,00mp se afla in 
extravilanul mun. Bacau. Beneficiarul doreste demararea investitiei de Construire ansamblu 
rezidential, spatii comert/servicii. 

Din punct de vedere topomorfologic amplasamentul se afla intr-o zona foarte slab 
construita si cu acces rutier deficitar datorat lipsei de sistematizare a arterelor dominante din 
zona. Terenul este amplasat la intersectia unei zone de unitati industriale cu o zona de locuinte 
individuale si cu o alta zona de institutii publice si servicii. De asemenea, in apropiere se afla o 
zona de locuinte colective.Terenul este situati intr-o zona cu regim variabil de inatlime, de la P la 
P+4. In prezent amplasamentul este liber de constructii. 

Din documentatiile prezentate de catre investitorul obiectivului se desprind urmatoarele 
concluzii: 

Obiectivul de investitie urmeaza a fi compus din: 
-Locuinte colective cu un numar estimat de 150 de apartamente 
-Spatii comerciale/servicii 
-Circulatii auto si pietonale in interiorul amplasamentului 
-Parcaje in interiorul lotului 
-Utilitati aferente – energie electrica, gaze naturale, apa, canal, telecomunicatii; 
-Amenajari pietonale si peisagere. 
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 Pentru a raspunde functiunii impuse de tema, propunerea prevede construirea unui 
ansamblu de locuinte colective, spatii comerciale / servicii, cu circulatii pietonale, rutiere cat si 
dotarile aferente. 
 
 Edificabilul propus va avea urmatoarele retrageri minime: 
 - La nord: 10,00m fata de limita de proprietate 
 - la est: 10,00m fata de limita de proprietate in dreptul zonei mixte locuinte colective – 
institutii publice; 2,00m in rest 
 - la sud: 2,00m fata de limita de proprietate 
 - la vest: - 31,00m fata de limita de proprietate in dreptul zonei mixte locuinte colective – 
institutii publice, 10,00m in rest. 
 Imobilul va fi format dintr-o serie de cladiri detaliat in plansa U5, incadrate in perimetrul 
proprietatii avand functiuni de locuinte colective, spatii comerciale/servicii 

Funcţiunea reglementată a zonei va fi de „Zona institutii publice si servicii” si ”Zona 
mixta locuinte colective – institutii publice si servicii” cu functiuni complementare admise 
conform regulamentului local de urbansim ce face parte integranta din prezenta documentatie. 

Pentru zona analizata in prezentul P.U.Z. in suprafata de 115157,00mp, bilantul teritorial 
este urmatorul: 

 
BILANT TERITORIAL ZONA ANALIZATA 

ZONA FUNCTIONALA EXISTENT PROPUS 

m2 % m2 % 

Zona institutii publice, servicii 9945,00 m2 8,65% 20350,00 m2 17,70% 

Zona locuinte individuale si functiuni complementare 23040,00 m2 20,00% 23040,00 m2 20,00% 

Zona locuinte colective si functiuni complementare 1505,00 m2 13,05% 15050,00 m2 13,05% 

Zona mixta locuinte colective – institutii publice si servicii 0,00 m2 0,00% 4600,00 m2 4,00% 

Zona unitati industriale si functiuni complementare 39835,00 m2 34,60% 24830,00 m2 21,55% 

Zona cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente 10615,00 m2 9,20% 10615,00 m2 9,20% 

Zona cai de comunicatie feroviara si amenajari aferente 16330,00 m2 14,20% 16330,00 m2 14,20% 

Zona in extravilanul mun. Bacau 342,00 m2 0,30% 342,00 m2 0,30% 

TOTAL 115157,00 m2 100,00% 115157,00 m2 100,00% 
 

Pentru terenul aflat in proprietate lui Movileanu Mirel-Andi si Movileanu Roxana Isabela 
in suprafata de 11305,00mp, bilantul teritorial este urmatorul: 
 
BILANT TERITORIAL AMPLASAMENT 

ZONA FUNCTIONALA EXISTENT PROPUS 

m2 % m2 % 

Zona institutii publice, servicii 0,00 m2 0,00% 6705,00 m2 59,30% 

Zona mixta locuinte colective – institutii publice si servicii 0,00 m2 0,00% 4600,00m2 40,70% 

Zona unitati industriale si functiuni complementare 11305,00 m2 100,00% 0,00 m2 0,00% 

TOTAL 11305,00 m2 100,00% 11305,00m2 100,00% 

 
INDICI URBANISTICI AMPLASAMENT 
Steren amplasament = 11305,00m2 EXISTENT PROPUS 

Cf. C.U. nr. 775 / 27.09.2018 Prin P.U.Z. 

Ac maxima (proiectata la sol) 7913,50 m2 5652,50 m2 

Adc 27132,00 m2 22610,00 m2 

P.O.T. maxim 70,00% 50,00% 

C.U.T. maxim 2,40 2,00 

H maxima 20,00m 26,00m 

Regim de inaltime P+4 P+6 
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Necesar locuri parcare 
Steren amplasament = 11305,00m2 EXISTENT PROPUS 

Cf. C.U. nr. 775 / 27.09.2018 Prin P.U.Z. 
Spatii servicii 
SDC estimat spatii comert = 800,00m2 => 
400/200 + 400/200 => 2 + 2 => 4 locuri parcare 

1loc/60mp servicii + un 
spor de 1loc/300mp 

1loc/60mp servicii + un 
spor de 1loc/300mp 

Spatii comert in unitati de pana la 
400,00m2 

SDC estimat spatii servicii = 400,00m2 => 400/60 
+ 400/300 => 6,66 + 1,33 => 8 locuri parcare 

1loc/200mp spatii 
comert 

1loc/200mp spatii 
comert 

Locuinte colective cu Su<100.00m2 

Nr. estimat apartamente= 150 => 150 x 1=> 150 
locuri parcare 

1loc/apartament 1loc/apartament 

Teren sport acoperit pentru locuitorii 
din ansamblul propus 
Teren sport acoperit pentru 20 utilizatori => 20/5 
=>4 locuri parcare 

1loc/5-20 de locuri 1loc/5-20 de locuri 

Total locuri de parcare necesare = 164 locuri 

 
Necesar spatii verzi/publice de folosinta comuna 
Steren amplasament = 11305,00m2 EXISTENT PROPUS 

Cf. C.U. nr. 775 / 27.09.2018 Prin P.U.Z. 
Spatii servicii 
10% x Steren = 10% x 11305,00m2 = 1130,50m2 

10% x Steren 10% x Steren 

Spatii comert 
10% x Steren = 10% x 11305,00m2 = 1130,50m2 

10% x Steren 10% x Steren 

Locuinte colective 
SCD estimat = 13800,00m2 => 13800 x 0,1 = 
1380,00m2 

10% x SCD locuinte 
colective 

10% x SCD locuinte 
colective 

Total spatii verzi / publice de folosinta comuna = 3641,00m2 

 
Necesar spatii verzi la nivelul solului 
Steren amplasament = 11305,00m2 PROPUS 

Prin P.U.Z. 

Spatii comert/servicii - cf. Anexa 6 din R.G.U. un procent minim de 2% din 

suprafata terenului pentru spatii comerciale, S teren = 11305,00m2=>11305,00 x 
0,02 = 226,10m2 

226,10mp 

Locuinte colective - cf. Anexa 6 din R.G.U. reprezentand 2,00m2/locuitor 
pentru un nr. estimat de 150 apart,, cf. datelor publice furnizate de INS pentru 
mun. Bacau (recensamant 2011) sunt 2,33 locuitori / gospodarie => 150 apart. x 
2,33 locuitori/apart. x 2,00m2/locuitor = 699,00m2 

699,10m2 

Total spatii verzi la nivelul solului  = min. 925,10m2 

Criteriiile de organizare architectural - urbanistice sunt urmatoarele:   

• Realizarea unui ansamblu locuinte colective spatii comerciale/servicii 

• Stabilirea regimului de aliniere, retragere; 

• Completarea infrastructurii tehnico- edilitare si reorganizarea celei existente in functie  

de solutia  arhitecturala  stabilita,  

• Pentru finisaje se propune folosirea unor materiale durabile, cu aspect agreabil si in 

armonie cu finisajele cladirilor. 

• Asigurarea accesului si a circulatiei carosabile in incinta şi parcaje fără incomodarea 
fluxului auto şi pietonal existent în zonă pentru obiectivele nou propuse la nivelul 
cerintelor din zona; 
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• Analizeza şi să rezolvarea relaţiilor din teritoriu, dintre elementele situaţiei existente şi 
cele propuse, cat si imbunatatirea caracterului zonei din punct de vedere arhitectural şi 
urbanistic pentru integrarea noilor constructii  în specificul mobilării urbane din zonă;  

• Aspecte funcţionale tehnice şi estetice care vor da posibilitatea realizării propunerilor de 
realizare a noilor  obiective  
Prin caracteristicile arhitecturale, sistem constructiv, finisaje, amenajari, constructiile 

corespund din punct de vedere functional si plastic criteriilor de calitate, rezistenta, stabilitate, 
prevazute prin actele si normativele in vigoare. 

Prin prezentul P.U.Z. se propun reglementari urbanistice privind functiunea zonei, POT , 
CUT, regim de inaltime, aliniament retrageri fata de limitele parcelei, dimensiunea suprafetei 
construibile (edificabil) , asigurarea cu utilitati a zonei studiate. 

In urma consultarii P.U.G-ului, a autoritatilor locale, cat si a factorilor interesati cu privire 
la organizarea zonei, se propun urmatoarele optiuni: 

• imbunatatirea aspectului arhitectural, 

• realizarea unei zone de institutii publice si servicii 

• realizarea unei zone mixte locuinte colective – institutii publice si servicii 

• amplasare, retrageri; 

• rezolvarea circulatiei pietonale si carosabile fara afectarea fluentei traficului 

• analiza circulatiei juridice a terenului 

• asigurarea utilitatilor tehnico-edilitare 

• intergarea amenajarilor propuse. 

3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare 
INSTALATII ELECTRICE: 

In zonă există reţea de joasă tensiune, alimentarea cu energie electrică urmând să fie 
realizată conform soluţiei stabilite prin avizul energetic de racordare care va fi solicitat la S.C. 
E.ON  MOLDOVA S.A. Sucursala Bacău. 

Pe terenul studiat nu exista retele electrice. În scopul alimentării noilor consumatori 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. Ansamblul propus va fi 
racordat la reteaua de distribuţie curent electric printr-un bransament propus, suficient pentru 
consumatorii nou-proiectati.  
INSTALATII GAZE NATURALE: 

In zonă există reţea de gaze naturale de joasa presiune, alimentarea cu gaze naturale 
urmând să fie realizată conform soluţiei stabilite prin avizul de racordare care va fi solicitat la 
S.C. E.ON  MOLDOVA S.A. Sucursala Bacău. 

Pe terenul studiat nu exista retele de gaze naturale. În scopul alimentării noilor 
consumatori 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 gaze naturale cerută de consumatori şi realizat numai la solicitarea acestora în urma comenzii 
înaintate, în vederea obţinerii avizului de racordare de la E-ON Bacău. Ansamblul propus va fi 
racordat la reteaua de distribuţie gaze naturale printr-un bransament propus, suficient pentru 
consumatorii nou-proiectati.  
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INSTALATII APA-CANAL: 

In zonă există reţea de apa si canalizare, alimentarea cu apa si racordarea la reteaua 
publica de canalizare va fi realizată conform soluţiei stabilite prin avizul de racordare care va fi 
solicitat la S.C. CRAB S.A. 

Pe terenul studiat nu exista retele apa si canalizare. În scopul alimentării noilor 
consumatori 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 apa si racordarea la reteaua de canalizare menajera cerută de consumatori şi realizat numai la 
solicitarea acestora în urma comenzii înaintate, în vederea obţinerii avizului de racordare de la 
SC CRAB SA. Ansamblul propus va fi racordat la reteaua de apa si la cea de canalizare prin 
bransamente propuse, suficiente pentru consumatorii nou-proiectati.  

3.7. Protectia mediului 
Terenul care constituie obiectul P.U.Z-ului are o suprafata de 11305,00 mp. Amplasat in 

intravilanul mun. Bacau. pentru investitia ”Construire ansamblu locuinte colective, spatii 
comerciale/servicii”. 

Suprafata terenului este plan orizontala si nu este afectata de fenomene fizico-mecanice 
care sa pericliteze stabilitatea constructiei propuse. 

Imobilul propus va presupune echiparea zonei cu suprafete de spatii verzi adiacente 
zonelor pietonale si carosabile din interiorul amplasamentului fapt ce va mari calitatea spatiului 
construit cat si aspectul zonei care se va imbunatati considerabil. De asemenea, propunerea nu 
va produce nici un fel de emisii sau deversari, si nici nu naste probleme legate de epurarea apelor 
uzate, depozitarea deseurilor. 

Zona studiata nu prezinta riscuri naturale sau antropice, cu exceptia cutremurelor de 
pamant.  

Terenul de amplasament este in loc ferit de surse de poluare si de orice alte elemente ce 
ar putea pune in pericol sanatatea sau viata locatarilor. 

 

Executantul lucrarilor de constructie va asigura ca zona de santier sa fie imprejmuita cu 

panouri metalice. Pe perimetrul incintei si in exteriorul acesteia vor fi amplasate inscriptionari 

din care sa reiasa denumirea lucrarii si executantul acesteia, astfel incat sa nu se permita accesul 

persoanelor straine in acest perimetru. Se vor lua masuri de paza suplimentara pentru 

perioadele de repaus atat pentru evitarea efractiilor si furturilor cat si pentru a se evita 

producerea unor accidente.  

 Depozitarea materialelor de constructie se va face in incintei. Betoanele si mortarele se 

vor prelua de la statiile de preparare betoane si mortare. Alte materiale care nu necesita 

pregatirea in situ, vor fi realizate intr-o locatie diferita si vor fi transportate pe amplasament 

doar pentru a fi puse in opera. Se va diminua la minim inaltimea de descarcare a materialelor 

care pot genera emisii de particule si zgomot. 

 Prin organizarea de santier nu se vor ocupa suprafete suplimentare de teren, fata de 

cele planificate pentru realizarea obiectivului.  

 Deseurile de tip material excavat se vor folosi ca umplutura, iar excedentul va fi 

transportat catre alte locatii la indicatia Primariei mun. Bacau 

 Materialele de constructii reziduale se vor colecta pe categorii si se vor transporta catre 

societati care le valorifica prin concasare si ca material de umplutura la infrastructura drumurilor, 

la acoperirea depozitelor de deseuri menajere etc. 
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 Resturile de metal si lemn se vor colecta pe categorii si se vor preda societatilor 

autorizate in valorificarea acestora, sau vor fi utilizate la alte activitati de organizare de santier 

de pe alte amplasamente. 

 In timpul executiei proiectului nivelul de zgomot se va incadra in limitele stabilite prin 

Ord. 10009/88 si Ord. 536/1997. Toate echipamentele mecanice trebuie sa respecte standardele 

prevazute in H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu produse de echipamentele 

destinate utilizarii in exteriorul cladirilor. 

 Toate autovehiculele folosite pentru transportul materialelor/deseurilor vor avea 

inspectia tehnica efectuata prin Statiile de Inspectie Tehnica autorizate, iar viteza de circulare a 

acestora, in interiorul sitului se va restrictiona la 1 km/h. Intretinerea si schimbul de uleiul la 

utilaje, se va efectua in unitati specializate si nu pe amplasament. 

 Dupa incheierea lucrarilor se va face curatarea terenului de pamant, betoane, resturi de 

caramida, b.c.a., moloz, praf ciment, nisip, agregate minerale si transportarea acestora in 

locurile special amenajate. 

 Dupa construire deseurile vor fi depozitate in cadrul platformelor ecologice in pubele 

speciale sortate pe tipuri de deseuri, urmand a fi preluate pe baza de contract de firme 

specializate de salubritate si transportate la firme de reciclare a diferitelor materiale folosite. 

  Vor fi propuse : 

• plantatii medii si joase; 

• sistem de alei si platforme pentru circulatii pietonale, carosabile si velo; 

• mobilier urban, amenajari pentru joaca, odihna, sport si alte activitati in aer liber 

compatibile; 

• edicule, componente ale amenajarilor peisagere, etc 

• zona va fi echipata edilitar complet si se va da o deosebita atentie iluminatului public, ce 

va face obiectul unor studii de specialitate;.  

• se propune interzicerea dispunerii aeriene a cablurilor electrice. 

3.7. Obiective de utilitate publica 

 Prin prezentul P.U.Z. se va urmari imbunatatirea confortului urban prin realizarea de 
spatii verzi si/sau plantate, prin dotarea cu vegetatie medie si inalta, prin realizarea de spatii 
publice dotate cu mobilier urban  banci, cosuri de gunoi, stalpi de iluminat, etc. 
 

Cap. IV Concluzii – Masuri in continuare 

Investiţia propusă este necesară şi oportună putând asigura îmbunătăţirea servirii 
populaţiei din zonă.  
Scenariul  tehnico-economic  prin care obiectivele Proiectului  de Urbanism Zonal  pot fi atinse:     

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

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

c- din punct de vedere functional constructiile noi ar asigura spatiul necesar functionarii in 
bune conditii a activitatilor propuse; 

d- permite beneficiarului sa asigurare conditii optime pentru cresterea calitatii zonei ; 
e- are impact pozitiv asupra mediului de afaceri stimuland cresterea economica; 
f- se realizeaza un obiectiv arhitectural modern si unitar cu impact semnificativ in contextul 

tesutului urban. 
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Astfel:   Birou Individual de Arhitectura – Iuliana Geliman -  recomanda acest PUZ  prin 
atingerea obiectivelor beneficiarului . 

În baza documentaţiei, beneficiarul poate să înceapă demersurile de stabilire a 
reglementarilor zonale cu privire la functiunea dominanta a zonei.  

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. 
 

Cap. V Dispozitii finale 

Documentatia este intocmita in faza de Plan Urbanistic Zonal numai pentru obtinerea  
avizarii si aprobarii acestuia, iar beneficiarul are obligatia de a nu folosi aceasta documentatie in 
alte scopuri fiind interzisa multiplicarea sau instrainarea acesteia fara acordul  proiectantului 
general. Pentru orice neconcordanta a datelor inscrise in documentatie, beneficiarul este rugat 
sa semnaleze proiectantului general. Documentatia a fost intocmita cu respectarea 
normativelor si legilor in vigoare. 

      
 

 
                                                          Intocmit, 
                                arh.  Iuliana Geliman  


