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MEMORIU GENERAL DE PREZENTARE 
 
1. INTRODUCERE 

 

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei. 
 
• Denumirea lucrării: LOCUINTA INDIVIDUALA SI IMPREJMUIRE TEREN 

• Beneficiar: DOGARU VALENTIN SI DOGARU MONICA 

• Amplasament:  str. 9 MAI nr. 52, Municipiul Bacau, Judeţul BACĂU 
• Elaborator:    SC.”PROURBIX “ SRL  BACAU    
• Data elaborarii:  noiembrie 2018 
 
1.2. Obiectul lucrării 
Documentaţia Planului Urbanistic Zonal a fost elaborată la comanda 
beneficiarilor si cf. CU nr. 747/27.09.2018, eliberat de Primaria municipiului 
Bacau. Tema program a fost stabilită verbal în urma discuţiilor purtate cu 
beneficiarii si anume: intocmirea studiului in faza – PLAN URBANISTIC ZONAL SI 
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM pentru LOCUINTA INDIVIDUALA SI 
IMPREJMUIRE TEREN, cu aspect arhitectural (elemente de fatada, culoare, 
forma si materiale) ce sa se armonizeze cu constructiile existente invecinate. Se 
solicita totodata si imprejmuirea terenului aflat in proprietatea investitorului. 
Terenul se afla in zona de protectie a monumentului istoric si anume BISERICA 
„SFANTA PRECISTA”motiv pentru care s-a intocmit prezenta lucrare. Destinatia 
constructiei se va incadra in prevederile PUG + RLU, aprobat a Municipiului 
Bacau, asigurand compatibilitatea dintre destinatia constructiei si functiunea 
zonei. 
 

Terenul luat în studiu în cadrul documentatiei - Plan Urbanistic Zonal – este 
proprietatea privata a beneficiarului DOGARU VALENTIN SI DOGARU MONICA 
conform ctr. de vanzare-cumparare nr. 30 din 09.01.2007 cu suprafata de 
257,28 mp, intabulat in cartea funciara nr. 62913 in MUN. BACAU cu nr. 
cadastral 62913 (fost nr. cad. 8475) si este situat in intravilanul MUN. BACAU, 
judetul Bacau, pe str. 9 Mai. 
Terenul va fi amenajat cu zone verzi, accese auto, parcari şi  alei pietonale. 
Prevederi ale programului de dezvoltare a municipiului, pentru zona studiată, 
menţionează dezvoltarea localităţii având în vedere: 

� Utilizarea raţională şi echilibrată a terenului propus, necesar funcţiunii 
pentru unitati industriale - subzona activitati economice nepoluante 
de mici dimensiuni. 

� Asigurarea unui cadru estetic de integrare între  mediul construit 
propus şi mediul natural existent. 

� Dezvoltarea infrastructurilor.  
� Asigurarea cu retele tehnico-edilitare. 



 
Cu  privire la caracteristicile semnificative ale zonei relaţionate cu evoluţia 
localităţii, vezi referatul geotehnic întocmit şi anexat la prezenta documentaţie. 
Zona studiată are potenţial de dezvoltare şi pentru funcţiuni adiacente, fiind 
posibil a fi deservită corespunzator de căi de comunicaţie rutiere majore. 
 
Planul Urbanistic Zonal va analiza situatia existenta a vecinatatilor permise, 
precum si a restrictiilor legale impuse in vederea realizarii scopului final de 
construire, cat si a legaturilor auto cu caile de comunicatie rutiera importante 
ale localitatii. 
 
Zona terenului studiat, proprietate a iniţiatorului PUZ este situata in intravilanul 
Municipiului Bacau, adiacenta zonei centrale.  
Terenul este situat pe str. 9 Mai, nr. 52 si are urmatoarele vecinatati: 

- la sud    – Str. Trecatoarea 9 MAI; 
- la nord  – Str. Trecatoarea 9 MAI; 
- la est      – proprietate privata BONTAS DUMITRU si garaje individuale;  
- la vest   – Str. Trecatoarea 9 MAI. 

Pentru suprafata studiata s-au efectuat urmatoarele studii de specialitate: 
- ridicare topografica in sistem stereo 70; 
- studiu geotehnic de catre proiectant de specialitate. 

 
Scopul întocmirii prezentei documentatii Plan Urbanistic Zonal si Regulament 
Local de Urbanism, conform solicitarii beneficiarilor, este: 

-   reglementarea functiunii terenului prin schimbarea destinatiei din zona  de 
locuit colectiva cu functiuni complementare in zona teren pentru locuinta 
individuala. 

-  Reglementarea indicilor urbanistici (POT si CUT) cf. HG 525/1996 act.  2013; 
- Modernizarea cailor de acces carosabil adiacente proprietatii investitorilor 

PUZ, precum si in incinta acesteia; 
- Se vor asigura utilitatile th.-edilitare necesare bunei functionari a 

obiectivului propus prin racordare si bransare la utilitatile publice existente 
in zona; 

- Se va asigura acces facil la obiectivul propus pentru interventii: 
Ambulanta, Pompieri; 

- amenajarea terenului proprietatea initiatorilor pentru construirea unui 
spatiu cu functiune de locuinta individuala, in suprafata studiata; 

- utilizarea rationala a terenului in corelare cu functiunile urbanistice 
prevazute in PUG + RLU aprobat a municipiului Bacau; 

- corelarea intereselor generale ale colectivitatii locale cu interesele 
particulare in valorificarea terenului liber de constructii. 
 

Documentaţia PUZ va analiza şi propune rezolvarea relaţiilor în teritoriu între 
elementele situaţiei existente şi cele propuse, in scopul integrarii noii functiuni in 
teritoriu de zona pentru locuinta individuala, rezolvarea problemelor 
funcţionale, tehnice şi estetice ce vor da posibilitatea realizării propunerilor de 
construire pt. LOCUINTA INDIVIDUALA SI IMPREJMUIRE TEREN pe baza analizei 
situaţiei existente, a concluzionării asupra disfuncţionalităţilor şi stabilirii 
priorităţilor necesare conform certificatului de urbanism nr. 747/27.09.2018, 
eliberat de Primaria municipiului Bacau si a Avizului de oportunitate nr. 
11859/15.11.2018 eliberat de Primaria municipiului Bacau – Directia Arhitect Sef. 



1.3. Surse de documentare 
 

• P.U.G. municipiul Bacau; 
• Tema program stabilită cu iniţiatorii PUZ; 
• Studiu geotehnic; 
• Ridicarea TOPO a terenului, proprietatea iniţiatorilor PUZ; 
• Respectarea legislaţiei în vigoare: 

- Constituţia României; 
- Legea nr. 350/2001 a Urbanismului şi Amenajarii Teritoriului, act. 2016; 
- Ordinul nr. 233/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismului; 
- Metodologia de elaborare: datele continute in piesele scrise si desenate 

au fost structurate conform “Ghidului privind metodologia de elaborare si 
continutul cadru al “Planului Urbanistic Zonal”, elaborat de Institutul 
National De Cercetare – Dezvoltare in Urbanism si Amenajarea Teritoriului 
(URBAN PROIECT- Bucuresti), si avizat de Ministerul Lucrarilor Publice si 
Amenajarii Teritoriului, cu ordinul MLPAT nr. 176/N/2000.  

- Ordinul nr.176/N/2000 Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenăjării Teritoriului 
pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind metodologia de 
elaborare şi conţinutul cadru al PUZ “, indicativ GM – 010 – 2000; 

- Regulamentul Local de Urbanism a prezentului PUZ va fi intocmit cf. 
„Ghid privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor Locale de 
Urbanism, indicativ GM–007–2000, aprobat prin Ordinul nr. 
21/N/10.04.2000; 

- Legea nr. 50/1991, actualizata 2016, privind autorizarea executarii 
constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor; 

- Legea nr. 18/1991, rep. 1998, a fondului funciar; 
- Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale; 
- Legea nr. 247/2005 privind circulatia juridical al terenului; 
- Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica; 
- Legea nr. 7/1996 a acadastrului imobiliara si publicitatii imobiliare; 
- Legea privind calitatea în construcţii nr. 10 /1995. 
- Legea nr. 107/1996 a apelor si OUG nr. 94/2016 pt. modificarea si 

completarea Legii; 
- Legea nr. 137 /1995 privind protecţia mediului, actualizată 2017. 
- Legea nr. 82 /1998 privind regimul juridic al drumurilor si O.G. nr. 43 

/1997act. 2016; 
- Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia; 
- Legea nr. 219/1998, act. 2017, privind regimul concesiunii; 
- Legea nr. 5/2000 privind zonele protejate; 
- HGR nr. 525/1996, act. 2016, pentru aprobarea RGU; 
- Legile privind aprobarea sectiunilor PATN; 
- Codul civil; 
- Ordinul ministrului sănătaţii nr. 119 /2014 pentru aprobarea normelor de 

igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei; 
- Ordonanta 43/1997 modificata prin Legea 198/2015; 
- Norme de aplicare nr. 50/1998 a OG 43/1997 modificata si aprobata cf. 

Lg. 198/2015; 
- AND 600/2010 – Normativ pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe 

drumuri publice. 



Pentru informare, privind baza de date existenta, s-au folosit date culese din 
teren. 
 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE 
 
2.1. Date privind evoluţia zonei 
Conform PUG+RLU/2012 aprobat, terenul pe care se intocmeste prezentul PUD 
se afla in intravilanul Municipiului Bacau, are folosinta actuala – teren curti-
constructii cu functiunea dominata – locuire colectiva + functiuni 
complementare, zona inclusa in UTR9 ca functiune de baza. 
Terenul pe care se solicita construirea locuintei individuale propuse se afla 
situat in zona veche a municipiului Bacau, in zona de protectie a 
monumentului istoric Biserica „Sfanta Precista” si adiacent limitei zonei centrale 
a municipiului Bacau. 
PLANUL URBANISTIC GENERAL al Municipiului Bacau intocmit in 2012 si aprobat 
prevede in zona studiata dezvoltarea pe functiunea urbanistica dominanta 
existenta de locuire colectiva + functiuni complementare. 
Zona terenului studiat, proprietate a iniţiatorilor PUZ are funcţiune pentru 
locuinte colective, se afla situata adiacent zonei centrale a municipiului Bacau 
si este mobilata cu blocuri de locuit cu regim de inaltime P+4 si spatii 
comerciale. Zona terenului studiat se afla situata pe strada 9 Mai, nr. 52. 
In prezent suprafata de teren studiata este deservita tehnico-edilitar de retele 
existente stradale in zona: apa, canal, electrice, gaze, telecomunicatii, 
termoficare. 
 
2.2. Încadrarea în localitate 
Terenul luat în studiu în cadrul prezentei documentatii , este proprietate privata 
a initiatorilor PUZ, este situat in zona veche a municipiului Bacau, adiacent unei 
locuinte individuale P+1 existenta, zonei centrale stabilita prin PUG+RLU a 
municipiului Bacau si in zona de protectie a monumentului istoric Biserica 
„Sfanta Precista”. 
Conform ridicarii topo a amplasamentului si inventarului de coordonate 
prezentate in plansele anexate, suprafata totala a terenului proprietate privata 
a initiatorilor PUZ este de 257,28 mp. 
 
Terenul studiat in prezentul PUZ se afla in intravilanul municipiului Bacau, are 
functiunea de locuire colectiva cu functiuni complementare, este bine deservit 
de cai de comunicatie si circulatie importante ale municipiului Bacau si cu 
posibilitati de echipare tehnico-edilitara din retelele centralizate existente. 
 

2.3 Elemente ale cadrului natural 
Generalitati 
Conform studiu geo anexat la documentatie. 
Clima  
Zona Municipiului Bacau se inscrie intr-un climat continental moderat, in etajul 
climatic al dealurilor joase, cu puternice influente locale determinate de 
formele de relief invecinate. Climatul ideal este caracterizat prin temperaturi 
medii anuale de +90C (media lunii ianuarie –50C iar a lunii iulie +220C). Iarna, 
masele de aer continental rece venit din nord-est determina temperaturi medii 
multianuale de –50C cu abateri foarte mari in ultimii ani. Vara, de asemenea 
apar abateri de la media de 210C, atingand si maxima de 400C. 



Adancimea maxima de inghet este de 0.90 m de la ctn. 
Concluzii si recomandari de fundare: 

- Presiunea conventionala de calcul este: Pconv. – 650 Kpa 
- Coeficientul elastic al terenului de fundare este cuprins intre 8 si       10 

daN/cm3 
- Valoarea porozitatii pentru nisipuri in amestec cu piterisuri este de la 

20 – 50 % 
- Datorita compozitiei litologice a stratului de baza pe care se face 

fundarea constructiei se recomanda sistemul constructiv de rezistenta 
pe zidarie portanta cu fundatii continui 

- Adancimea de fundare – cca 1,00 m 
- Suprastructura va fi formata din grinzi de fundatii din b.a. de cca. 1,00 

m in teren si cota +0,00 la 0,60 m fata de teren 
- Apa subterana are nivel variabil de cca. 7,0 – 10,0 m 
- Pentru siguranta constructiei in ceea ce priveste infiltrarea de apa din 

precipitatii, in jurul cladirii se va construi un trotuar etans cu latime de 
1,00 m 

Pe terenul studiat nu exista beciuri, hrube, umpluturi. 
Nivelul apei subterane este la 6,00 – 10,00 m adancime 
Seismic amplasamentul se afla in zona de grad VII cf. S.R. 11100/93 iar cf. 
Normativ P100-1/2013 in zona “D” cu valorile coeficientilor Ks = 0,16 si Tc = 1,0 
sec. 
Adancimea de inghet este 0,90 m. Terenul prezinta stabilitate naturala buna, 
fara riscuri naturale. Nu exista surse de apa (izvoare). 
 
2.4. Circulatia 
Terenul are posibilitatea deservirii auto de legatura la drumurile principale ale 
municipiului Bacau: Str. 9 Mai, de importanta nationala si europeana (DN 2 – E 
85) respectiv prin vestul ansamblului studiat. 
Zona studiata dispune de posibilitati de legatura auto cu trama majora de 
deservire a zonei de locuit din care face parte. 
Accesul pe terenul luat in studiu se realizeaza in prezent prin strada 
Trecatoarea 9 Mai cu legatura din Strada 9 Mai, ce este in prezent 
nemodernizata ca profil. 
 
2.5. Ocuparea terenurilor 
Suprafata terenului studiat este de 257,28mp 
Terenul, proprietate initiatori, studiat in cadrul prezentului PUZ este liber de 
constructii. 
Initiatorii PUZ solicita construirea unei locuinte individuale – P+1+M. Fata de 
vecinatati, noua constructie propusa va respecta prevederile legale de 
respectare a distantelor minime obligatorii pe toate laturile proprietatii.  
Terenul, proprietate initiatori, studiat in cadrul prezentului PUZ este situat 
adiacent pe latura de vest a proprietatii Bontas Dumitru, pe care se afla 
edificata o locuinta P+1. 

 
2.6. Echipare edilitara 
Terenul are o forma neregulata şi o panta medie de cca 1% ce asigură 
scurgerea apelor meteorice.  
 
 



 
Terenul studiat nu dispune de reţele proprii de alimentare cu apă si canalizare, 
electrice, telefonie, gaze. Se preconizeaza a exista posibilitatea racordarii lor la 
retelele publice ale orasului. 
Datorita pozitiei situarii in cadrul intravilanului orasului, zona studiata este 
deservita corespunzator cu accese facile la institutii de interes general. 
 

2.7. Probleme de mediu 
Analiza de evaluare a problemelor existente de mediu evidenţiază: 

� in prezent terenul cu categoria de folosinta curti-constructii nu 
produce un impact asupra mediului inconjurator fiind situat in zona 
intravilan a municipiului si nu este grevat de conditii privind distante 
de protectie sanitara pentru locuinte; 

� Terenul nu prezintă riscuri naturale şi antropice; 
� Terenul este grevat de condiţii speciale impuse de zone de 

protecţie sau protejate privind valorile de patrimoniu; 
 

2.8.   Opţiunea populatiei 
Optiunea populatiei prin punctul de vedere al Administratiei Publice Locale se 
confirma, cu privire la solicitarea beneficiarilor, prin eliberarea de catre Primaria 
municipiului Bacau a avizului de oportunitate favorabil a Directiei Arhitectului 
Sef, nr. 11859/15.11.2018 si a Certificatului de urbanism nr. 747/27.09.2018. 
 

Punct de vedere al elaboratorului. 
Optiunea proiectantului este de comun acord cu solicitarea beneficiarilor de 
schimbare a functiunii de locuire colectiva cu functiuni complementare in 
functiune pentru locuinta individuala P+1+M. 
Proiectantul exprimă urmatoarele 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 funcţiunii solicitate si un procent de ocupare a terenului cf. 
PUG+RLU; 

- Reglementarea destinaţiei terenului prin avizarea favorabilă a zonei  
studiate. 

Solicitarea beneficiarului de construire LOCUINTA INDIVIDUALA SI IMPREJMUIRE 
TEREN si dotarile aferente unei bune functionari este posibilă având în vedere 
conditiile descrise mai sus. 
 
2.9.  Disfunctionalitati ale amplasamentului initiatorilor PUZ privind dezvoltarea 

zonei 
- Amplasamentul initiatorilor PUZ este afectat de necesitatea schimbarii 

destinatiei terenului din zona de locuire colectiva si functiuni 
complemetare in zona pentru locuinta individuala; 

- Drumul interior – str. Trecatoarea 9 Mai nu este modernizat; 
- Intersectia dintre str. Trecatoarea 9 Mai si strada 9 Mai DN2 – E85 nu este 

modernizata; 
- Amplasamentul initiatorilor PUZ este situat in zona de protectie a 

monumentului istoric Biserica „Sfanta Precista”. 
 
 



3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 
 

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 
Au fost intocmite urmatoarele studii: 

•••• Anterior elaborării PUZ: 
- Extras PUG Municipiul Bacau, Judetul Bacau; 
- ridicarea topografică a amplasamentului studiat  Sc. 1:500, de 

catre PFA Badarau Ionut Andrei; 
- documentatie cadastrala a amplasamentului studiat  Sc. 1:500 

de catre PFA Badarau Ionut Andrei; 
- studiu geotehnic al terenului intocmit de S.C. VLAD STUDIO 

DESIGN S.R.L. BACAU – verificat ing. Geolog Anghel Stelian 
Eugen. 

 
3.2. Prevederi ale PUG 
Conform PUG municipiul Bacau, acest teren are categoria de folosinta actuala 
curti-constructii, cu destinatia stabilita prin PUG ca zona de locuinte colective si 
functiuni complementare (comert, servicii, modernizari, etajari etc.), circulatii 
auto si pietonale. In situatia existenta, pe teren nu este amplasata nici o 
constructie. Prin prezentul PUZ se solicita schimbarea destinatiei terenului in 
scopul realizarii locuintei individuale propuse. 
 
In acest scop beneficiarul DOGARU VALENTIN SI DOGARU MONICA a obtinut, 
de la Primaria Municipiului Bacau, Certificatul de Urbanism nr. 747/27.09.2018 
prin care se solicita respectarea conditiilor impuse prin PUG+RLU, aprobat a  
Municipiului Bacau, conform Anexei la C.U. nr. 747/27.09.2018 privind regimul 
tehnic, juridic si economic a terenului. 
Terenul  se afla in: 

- zona II - zona cu regim de inaltime pentru constructii impus; 
- zona de protectie a patrimoniului cultural; 
- zona veche a municipiului. 

Functiunea dominanta a zonei este locuirea, compusa din locuinte colective 
existente in blocuri cu regim mediu de inaltime P+4 niveluri. 
Functiuni complementare admise: 

- institutii publice, servicii si alte activitati nepoluante si servicii compatibile 
cu functiunea de locuire; 

- odihna si agrement (spatii verzi amenajate); 
- circulatie pietonala si carosabila; 
- stationare autovehicule (parcaje, garoje); 
- echipare tehnico-edilitara si constructii aferente. 

Utilizari permise : 
- 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. 
Utilizari interzise : 

- activitati  producatoare de noxe, care genereaza trafic intens sau care 
prezinta riscuri tehnologice - incendii, explozii; 

- In  raport cu zona functionala: se interzic orice constructii si amenaiari 
care nu sunt compatibile cu specificul zonei; 

- sunt interzise orice utilizari, altele decat cele admise ca functiune 
dominanta si functiuni complementare; 

- sunt interzise locuintele individuale in Subzona LC - zona de locuinte 
colective; 

- sunt interzise lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din 
spatiile publice sau de pe parcelele adiacente; 

- sunt interzise functiunile industriale. 
Pentru UTR 9 zona locuinte colective se admite: 

- regim de inaltime maxim admis P+10; 
- inaltimea maxima admisa a cladirii, masurata la coarna acoperisului sau 

la aticul nivelului retras, in punctul cel mai inalt, nu va depasi 45 ,00 m; 
- P.O.T. max. =  40% ; 
- C.U.T. max. = 4,4. 

lntrucat imobilul se afla in zona protejata cu valoare de patrimoniu - situata in 
afara zonei centrale potrivit Regulamentului Local de Urbanism s-a prevazut: 

Utilizari admise: 
- conservarea caracterului general al zonei, prin pastrarea utilizarilor 

functionale existente in masura in care acestea reprezinta monumente 
istorice de interes local; 

- Stationarea autovehicolelor se admite numai in interiorul parcelei, deci 
in afara circulatiilor publice si a parcajelor publice. Se recomanda 
gruparea parcajelor, prin cooperare; 

- Se admit inaltimi de cel putin P+2+M niveluri; 
- Pentru functiunile publice propuse se admit si cladiri parter cu inaltimi 

mari - minim 4,00 m subordonate programelor respective; 
- lnaltimea la streasina sau atic a cladirii va fi minim 6,00 m si maxim 16.00 

m; 
- Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare, vor fi inierbate si 

plantate cu un arbore la fiecare 50,00 mp. 
Se solicita: 
- construire locuinta individuala; 
- imprejmuire teren. 

Se vor respecta distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si 
posterioare ale parcelei conform Codului Civil, distantele minime necesare 
interventiilor in caz de incendiu, precum si distantele prevazute de normele 
sanitare. 
Locuinta va fi amplasata la minim 4,00 ml fata de aliniament. 
lnaltimea maxima a imprejmuirii va fi de 2,00 m. lmprejmurile vor putea fi 
dublate de garduri vii.  
Utilitati existente in zona: energie electrica, gaze, telecomunicatii, apa, 
canalizare, energie terrnica. 
lmprejmuirea orientata spre spatiul public va avea un soclu opac cu inaltimea 
maxima de 80 cm si o parte transparenta, realizata din grilaj metalic sau intr-un 
sistem similar care pemite vizibilitatea in ambele directii si care permite 
patrunderea vegetatiei. 



Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton in componenta 
imprejmurilor orientate spre spatiul public (garduri prefabricate din beton). 
Portile imprejmuirilor situate in aliniament se vor deschide spre interiorul 
parcelei. 
In interiorul amplasamentului vor fi prevazute: 

- spatii verzi si plantate; 
- acces si alee carosabila; 
- spatiu de parcare. 
Accesele in incinta nu vor influenta fluxul auto si pietonal existent in zona. 
Aspectul exterior al locuintei individuale si al imprejmuirii solicitate nu va 
deprecia aspectul general al zonei. 
 
NOTA: 
1. D.T.A.C. se va putea intocmi numai dupa aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal, cu obligativitatea respectarii intocmai-a prevederilor acestuia. 
3. Se vor respecta prevederile HCL nr. 109 din 10.05.2012 privind aprobarea 

Regulamentului Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea 
planurilor de urbanism in municipiul Bacau. 

 
Pe terenul studiat nu s-au identificat zone cu riscuri naturale si antropice. 
Suprafata totala a terenului luat in studiu pe care s-a efectuat prezenta 
documentatie si ridicarea topo este de 49 552,00 mp. 
 

Planul Urbanistic Zonal va analiza critic situatia existenta, prevederile PUG, 
concluziile studiilor de fundamentare si opiniile initiatorilor. Continutul PUZ va 
reglementa, cf. Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul art. 
47 pct. a)-f) in zona studiata, urmatoarele categorii generale de probleme: 

- Incadrarea in localitate a zonei ce formeaza obiectul prezentului PUZ; 
- Evidentierea disfunctionalitatilor existente; 
- Organizarea retelei stradale; 
- Zonificarea functionala a terenurilor; 
- Organizarea urbanistica - arhitecturala cf. structurii urbane; 
- Indici si indicatori urbanistici ( POT, CUT, regim de inaltime, aliniere); 
- Dezvoltarea infrastructurii edilitare; 
- Statutul juridic si circulatia terenurilor; 
- Delimitarea zonei de protectie a patrimoniului; 
- Mentionarea obiectivelor de utilitate publica; 
- Masuri de protectia mediului; 
- Sugestii de mobilare a zonei studiate; 
- Reglementari specifice – permisiuni si restrictii incluse in PUZ + RLU. 

Elaborarea prezentei documentatii - faza PUZ este obligatorie, fiind solicitata 
prin CU nr. 747/27.09.2018, eliberat de Primaria municipiului Bacau.  
Prezenta documentatie PUZ vizeaza urmatoarele categorii specifice de 
probleme: 

- Schimbarea functiunii terenului din zona destinata locuirii colective cu 
functiuni complementare (comert, servicii, modernizari, etajari etc.), 
cf. PUG, in zona pentru locuinta individuala; 

- Respectarea zonei de protectie a patrimoniului existent in zona; 
- Modernizarea si dezvoltarea circulatiei (alei acces auto si pietonale, 

platforme beton; 
- Modernizari si extinderi ale retelelor th.-edilitare. 



Datorita conditiilor specifice de amplasament, a importantei obiectivului de 
investitii si a faptului ca se solicita o derogare de la prevederile urbanistice 
ale zonei (locuirea individuala nu este compatibila cu locuirea colectiva),  a  
fost necesar a se elabora p re z e n t a   documentatie de urbanism de tip Plan 
Urbanistic Zonal. 
PLANUL URBANISTIC GENERAL al Municipiului Bacau, Judetul Bacau prevede ca 
zona amplasamentului initiatorilor PUZ este inclusa in intravilan, cu destinatia 
curti-constructii pentru locuire colectiva cu functiuni complementare.  
In vederea dezvoltarii zonei propuse de catre initiatorii PUZ, prevederile PUG 
aprobat al Municipiul Bacau, Judetul Bacau sunt permisive prin aprobarea 
reglementarilor prezentului PUZ, prin reconversia functionala in modul de 
folosire al terenului intravilan pentru realizarea de lucrari de construire a unei 
locuinte individuale si echipare edilitara, cu conditia respectarii conditiilor de 
mediu si a confortului locuitorilor si cu intocmirea obligatorie, cf. Lg. 350/2001. 
act. 2016, art. 47(3) si 47.1, a unei documentatii Plan Urbanistic Zonal. 
Intrucat locuinta individuala propusa se afla in zona protejata, cu valoare de 
patrimoniu – situata in afara zonei centrale – subzona locuinte colective, 
potrivit RLU s-a prevazut: 

- conservarea caracterului general al zonei, prin pastrarea utilizarilor 
functionale existente in masura in care acestea reprezinta 
monumente istorice de interes local; 

- trebuie stimulata dezvoltarea tuturor acelor functiuni care au caracter 
comercial si care prin modul de organizare si de desfasurare a 
activitatii, precum si prin calitatea serviciilor pot reprezenta un grad 
de atractie publica ce depaseste nivelul de interes al comunitatii locale 
si reprezinta o atractie de interes turistic; 

- se admit modificari ale functiunilor actuale, numai prin interventii 
specializate elaborate, avizate si aprobate in conformitate cu legislatia in 
vigoare; 

- spatiile verzi se vor conserva cel putin in perimetrul actual de 
amenajare, analizand eventualele posibilitati de dezvoltare ale 
acestei utilizari functionale. l 

 

Potential de dezvoltare 
Destinatia existenta a terenului proprietate particulara este teren pentru locuire 
colectiva cu functiuni complementare ce permite schimbarea destinatiei sale 
in teren cu functiunea pentru construire LOCUINTA INDIVIDUALA SI IMPREJMUIRE 
TEREN, datorita pastrarii caracteristicilor nealterate ale calitatii solului si a 
vecinatatilor existente. 
 
3.3. Valorificarea cadrului natural 
Schimbarea destinatiei terenului existent si construire LOCUINTA INDIVIDUALA SI 
IMPREJMUIRE TEREN, nu va influenta cadrul natural existent, conditiile de clima si 
morfologia terenului ci va crea posibilitati de valorificare a cadrului natural prin:  

- Creerea unui microclimat adecvat vecinatatilor existente; 
- Respectarea zonelor de protectie a monumentului istoric; 
- Construirea locuintei individuale propuse, in terenul studiat, se 

incadreaza in cadrul natural al zonei prin volumetria proiectata 
specific a fi perceputa din trei directii – nord, vest si sud, fata de care 
este orientata fatada principala cat si cele laterale. 

Constructia propusa se va incadra in cadrul natural existent, avand conditii de 
construibilitate bune, fara sa creeze probleme deosebite in zona. 



 
Propunerea privind construirea locuintei individuale in cadrul prezentului PUZ va 
crea posibilitati de valorificare a cadrului natural prin:  

- Integrarea constructiei in mediul existent fara incomodari reciproce; 
- Amenajarea de spatii plantate de folosinta generala. 
 

3.4. Modernizarea circulatiei 
Terenul studiat se afla situat si deservit de artere de circulatie existente str. 
Trecatoarea 9 Mai. Accesul pietonal pe proprietatea initiatorilori PUZ se va 
realiza din str. Trecatoarea 9 Mai pe latura nordica a constructiei. 
In terenul initiatorilor PUZ se va accede si auto pe latura sudica. Parcarea 
autoturismelor se va face in parcarea special amenajata pe proprietatea 
acestuia, pentru trei autoturisme. 
Pentru asigurarea accesibilitatii auto pe strada Trecatoarea 9 Mai a fost 
prevazuta modernizarea acesteia cu profile legale cf. OG 43/2010 act. 2016 
(plansa U3): 

- Profil A-A CLASA TEHNICA IV, PCT. 4.2 cu 2 benzi de circulatie; 
- Profil B-B CLASA TEHNICA IV, PCT. 4.3 cu 1 banda de circulatie. 

 
3.5. Zonificare functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici 
 

CONSTRUCTIE LOCUINTA INDIVIDUALA P+1+M, Sc=102,00 mp 

GR. II Rez. la foc, CTG. "D" de importanta a constructiei, Cl. III de 

importanta a constructiei 

SUPRAFATA TEREN INITIATORI PUZ                      = 257,28 mp 

 
Noua funcţiune  a zonei studiate  în cadrul PUZ-ului va rezolva următoarele 
obiective principale: 
• Reconsiderarea structurii funcţionale a terenului. 
• Asigurarea circulaţiei carosabile, parcari şi pietonale la nivelul cerinţelor în 

zonă şi asigurarea legăturilor corespunzătoare cu drumurile existente ale 
municipiului. 

• S-a stabilit amplasarea obiectivului “LOCUINTA INDIVIDUALA P+1+M SI 
IMPREJMUIRE TEREN”. 

• Asigurarea spatiilor pentru constructii tehnico-edilitare cu solutii pentru 
alimentarea cu retele a locuintei individuale. 

• Asigurarea de spatii verzi. 
• S-au reglementat indicii urbanistici POT si CUT. 
 
În aceste condiţii, obiectivul prezentului studiu îl constituie detalierea profilului 
funcţional  propus ca zona pentru locuinte individuale, în condiţiile legale de 
dezvoltare si în condiţii de vecinătate în teritoriu cu funcţiunea iniţială (locuire 
colectiva cu functiuni complementare). 
Beneficiarii – initiatori PUZ solicita edificarea unei locuinte individuale cu regim 
de inaltime P+1+M cu acces principal si secundar pe laturile nord si sud. 
Constructia locuintei individuale propusa a fost amplasata aproximativ in  
centrul terenului studiat avand accesul pietonal principal pe latura de nord si 
un acces auto secundar pe latura de sud. Accesul in incinta a fost prevazut cu 
alei de acces l=1,50m. Pe latura sudica a terenului au fost prevazute 3 locuri de 
parcare auto. 



Constructia configurata in amplasamentul studiat respecta conditiile de 
vecinatate cf. codului civil, in sensul respectarii distantelor fata de limita 
constructiilor din zona; astfel fata de:  

- latura nordica la 3,92 m; 
- latura estica la 1,00 m; 
- pe latura vestica la 2,00 m; 
- pe latura sudica la 6,07 m. 

Functiunea reglementata a zonei va fi de “zona locuinte individuale”. In acest 
sens se propune construirea locuintei individuale si imprejmuirea terenului, 
proprietate Dogaru Valentin si Dogaru Monica. Conformarea ei a fost gandita 
pentru creerea unui volum unitar si functional amplasat in teren, respectand 
urmatoarele conditii: 

- Pe latura estica locuinta de serviciu propusa nu va avea ferestre 
orientate spre proprietatea Bontas Dumitru, pe tronsonul limitei de 
proprietate de 7,87 m; 

- Pe celelalte laturi, prin conformarea ei, constructia propusa va 
respecta distanta minima de 2,00 m fata de limita terenului; 

- Constructia propusa va fi prevazuta cu un trotuar de protectie cu 
latime de 0,60 m de jur-imprejur. 

Constructia nou propusa prevede spatii pentru locuinta individuala, prin 
aspectul functional si estetic proiectat, nu produce un impact in armonizarea 
cu constructiile invecinate existente (proprietate Bontas Dumitru) si nici pentru 
monumentul istoric in zona de protectie a caruia se afla. 
In terenul studiat au fost prevazute zone amenajate cu spatii verzi si decorative 
pentru odihna si agrement. 
In terenul studiat si reglementat conform planurilor anexate, constructia 
locuintei de serviciu propusa P+1+M, realizeaza urmatorii indicatori: 
PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI CU CONSTRUCTII   = 39,65 % 
COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI CU CONSTRUCTII =   1,19.  
 

Bilant teritorial in limita amplasamentului studiat (existent si propus) 
 
Bilantul teritorial existent evidentiaza terenul liber de constructii. 
Bilantul teritorial reglementat evidentiaza urmatoarele suprafete pe functiuni: 

ZONE FUNCTIONALE 
EXISTENT PROPUS 

Suprafata 
(mp) 

% din 
total 

Suprafata(mp) 
% din 
total 

TOTAL CONSTRUCTII 0,00 0,00 102,00 39,65 

TOTAL SPATII VERZI PROPUSE 0,00 0,00 78,60 30,55 

TOTAL PLATFORMA PARCARE 0,00 0,00 41,18 16,01 

ALEE ACCES + TROTUAR C-TIE 0,00 0,00 33,50 13,02 

PLATFORME UTILITATI 0,00 0,00 2,00 0,78 

TOTAL GENERAL 0,00 0,00 257,28 100,00 
 

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare 
 

Alimentarea cu apă 
Constructia propusa va fi racordata la sistemul centralizat de alimentare cu 
apa al municipiului Bacau, cf. Aviz 177/03.05.2018 a Companiei Regionale de 
apa Bacau anexat.  



Canalizarea  
Constructia  propusa va fi racordata la sistemul centralizat de canalizare al 
municipiului Bacau, cf. Aviz 177/03.05.2018 a Companiei Regionale de apa 
Bacau anexat. 
Alimentarea cu energie electrică 
Constructia propusa va fi racordata la reteaua de energie electrică publica 
existenta a municipiului Bacau, cf. Aviz 1001230506/12.08.2016 a E-on Bacau 
anexat.   
Telecomunicaţii  
Constructia propusa poate fi racordata la reteaua de telecomunicatii publica 
existenta a municipiului Bacau, cf. Aviz 1373/08.08.2017 a Telekom Bacau 
anexat. 
Alimentarea cu gaze 
Constructia propusa va fi racordata la sistemul centralizat de alimentare cu 
gaze al municipiului Bacau, cf. Aviz 210697458/19.10.2017 a DelGaz Grid Bacau 
anexat. 
Gospodarie comunala 
Gunoiul rezultat din activitatea propusa este de tip menajer ce va fi depozitat 
in pubele, sortat pe categorii (hartie, plastic, sticla) intr-un spatiu special 
amenajat in interiorul amplasamentului. Evacuarea deseurilor se va face 
centralizat prin contract cu institutiile Primariei municipiului Bacau. 

 

3.7. Protecţia mediului 
Analiza de evaluare a problemelor existente de mediu evidenţiază: 

� in prezent terenul cu functiune de locuit colectiva si functiuni 
complementare nu produce un impact asupra mediului 
inconjurator fiind situat in mijlocul unei zone de locuit; 

� Terenul nu prezintă riscuri naturale şi antropice. 
Constructia locuintei individuale propuse nu produce in principal noxe de 
poluare a aerului, solului sau apei. In acest sens se vor respecta conditiile 
sanitare de depozitare controlata a deseurilor, avand prevazuta o zona de 
colectare a acestora, pe o platforma amenajata situata in partea de sud a 
terenului cu acces separat pt colectarea centralizata, din accesul sudic auto. 
Pentru eliminarea unor eventuale surse de poluare (mirosuri, praf etc.) sunt 
necesare masuri de interventie pentru eliminarea impactului pe care il poate 
produce un fond nou construit, prin: 

- Plantarea de zone verzi ramase libere, in amplasament, dupa 
construirea obiectivului propus; 

- Asigurarea conditiilor pentru parcare auto, in amplasamentul 
propriu, in scopul evitarii poluarii solului; 

- Folosirea de materiale de constructii care sa asigure, in 
exploatare, conditii de siguranta a constructiilor si conditii 
sanitare; 

- Eliminarea disfunctionalitatilor identificate a cailor de 
comunicatii auto prin modernizarea si asfaltarea lor. 

 

3.8. Obiective de utilitate publica 
Pentru a facilita prevederea si urmarirea realizarii obiectivelor de utilitate 
publica au fost realizate urmatoarele operatiuni: 

• Listarea obiectivelor de utilitate publica; 
Tabelul cu obiectivele de utilitate publica pe domenii, prevazute in PUZ, este 
prezentat in plansa U5, privind Proprietatea asupra terenurilor. 



• Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren + 
constructii) din zona studiata (4,55 ha), cf. LG. 213/1998; 

Tipurile de proprietate asupra bunului imobil (teren + constructii) din zona 
studiata (4,55 ha) sunt identificate prin culoare in plansa U5, privind 
Proprietatea asupra terenurilor. 

• Determinarea circulatiei terenurilor intre detinatori in vederea 
realizarii obiectivelor propuse. 

- Circulatia terenurilor intre detinatori in vederea modernizarii str. 
Trcatoarea 9 Mai din zona studiata (4,55 ha) este identificata prin hasuri 
negre in plansa U5, privind Proprietatea asupra terenurilor. 

- Au fost identificate terenurile, destinate schimbului, aflate in proprietate 
privata, ce se intentioneaza a fi trecute in proprietate publica a UAT 
municipiul Bacau, in scopul modernizarii circulatiei auto din zona 
studiata. 

 

4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE 
Amenajarea urbanistică propusă pentru zona studiată se va incadra in 
reglementarile P.U.G.+RLU aprobat al municipiului Bacau ca, derogare ca zona 
pentru locuinte individuale, fapt ce determină initiatorii PUZ a solicita Primariei 
municipiului Bacau avizul pentru schimbarea destinatiei functiunii terenului 
proprietate in zona pt. locuinte individuale, ca prioritate, in viitorul PUG ce va fi 
intocmit. 
Profilul obiectivului propus prin PUZ va fi detaliat pe fiecare specialitate, la 
fazele ulterioare de proiectare. 
În prezenta documentaţie s-a studiat zona propusă pentru a obţine dreptul de 
construire şi găsirea unei soluţii optime de realizare a zonei funcţionale care să 
corespundă opţiunilor factorilor de decizie şi totodată să permită soluţionarea 
cererii beneficiarilor, în condiţiile creerii unui cadru arhitectural – urbanistic 
armonios şi unitar. 
Pentru ca acest studiu să devină un instrument de lucru în vederea urmăririi 
aplicării prescripţiilor şi recomandărilor detaliate, documentaţia este însoţită de 
un regulament. 
Prevederile PUZ –ului  devin aplicabile şi operaţionale numai după avizarea în 
Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului 
Judetean Bacău şi aprobarea sa de către Consiliul Local al municipiului Bacau 
conform anexa Legea nr.350/2001. 
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