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P.U.Z. - INTRODUCERE TERENURI IN INTRAVILAN, CONSTRUIRE DIG DE PROTECTIE IN VEDEREA SCOATERII 
TERENURILOR DIN ZONA INUNDABILA, DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE, CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE, 

FERMA AGRICOLA, SERVICII, AGREMENT SI SPORT, ANEXE, DRUMURI SI PLATFORME, LAC ACUMULARE, AMENAJARI 
EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, LUCRARI HIDRO-TEHNICO-EDILITARE 

Calea Romanului, nr.237, municipiul Bacau, jud. BACAU 
PR. NR. 1/2019 

 
MEMORIU GENERAL 

(PARTE TEHNICA) 
 

1. INTRODUCERE: 
 

 1.1 DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI: 
- Denumirea lucrarii: „INTRODUCERE TERENURI IN INTRAVILAN, CONSTRUIRE DIG 

DE PROTECTIE IN VEDEREA SCOATERII TERENURILOR DIN ZONA INUNDABILA, 
DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE, CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE, 
FERMA AGRICOLA, SERVICII, AGREMENT SI SPORT, ANEXE, DRUMURI SI 
PLATFORME, LAC ACUMULARE, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, 
LUCRARI HIDRO-TEHNICO-EDILITARE“  

 
- Amplasament: CALEA ROMANULUI, NR.237, MUNICIPIUL BACAU, JUD. BACAU 

Terenurile ce fac obiectul acestei documentatii de urbanism, cu functiunea 
de terenuri agricole in extravilan, situate in limita teritoriului administrativ al 
municipiului Bacau, in partea nordica a acestuia, la limita hotarului cu Comuna 
Saucesti, in suprafata totala de 866.084,00mp si cu acces la Calea Romanului(DN2-
E85), se afla partial in proprietatea S.C. DEDEMAN S.R.L. Bacau, ca investitor 
principal si initiator al prezentei documentatii de urbanism, dar si a unor persoane 
fizice sau juridice ce au promisiune de vanzare catre investitorul principal. 

Terenurile sunt proprietate privată S.C. DEDEMAN S.R.L. Bacau, RATI LUMINITA 
cu RATI IOAN-VIOREL, PAVAL DRAGOS cu PAVAL DANIELA DENISE, ASOCIATIA 
POMICOLA Bacau, S.C. FRUCTEX BACAU S.R.L., S.C. PRISMA MOLDOVA S.R.L. Bacau, 
OLARU OCTAVIAN-VASILE cu OLARU VALENTINA-ANTOANETA, S.C. PIAZZETA S.R.L. 
Bacau si STATUL ROMAN, conform extraselor de carte funciara identificate cu cele 
35 de numerele cadastrale. 

Imobilele, terenuri si constructii existente, pentru care s-a solicitat certificat de 
urbanism de catre S.C. DEDEMAN S.R.L. Bacau, au o suprafata totala de 
866.084,00mp si sunt compuse din urmatoarele loturi:  

- loturi N.C. 63207, 63200, 63217, 63228, 63211, 63197, 70770, 70771, 70713, 
67895, 80511, 80701, 84064, 84065 - proprietar S.C. DEDEMAN S.R.L. 
BACAU 

- loturi N.C. 67194, 72689, 70810, 84781, 84642 – proprietar RATI LUMINITA 
cu RATI IOAN-VIOREL 

- lot N.C. 82595 - proprietar PAVAL DRAGOS CU PAVAL DANIELA DENISE 
- loturi N.C. 82594, 79230, 79264, 83086, 83085, 83611, 84760, 84761 – 

proprietar ASOCIATIA POMICOLA BACAU 
- lot N.C. 86294 – proprietar S.C. PRISMA MOLDOVA S.R.L. BACAU 
- lot N.C. 84781 – proprietar S.C. FRUCTEX BACAU SRL 
- loturi N.C. 84642, 80820, 82887, 83146 – proprietar OLARU OCTAVIAN-

VASILE CU OLARU VALENTINA-ANTOANETA 
- lot N.C. 84782 – proprietar S.C. PIAZZETTA SRL BACAU 
- loturi N.C. 79231 si 79229 – proprietar STATUL ROMAN, in administrarea 

Agentiei Domeniilor Statului 
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Imobilele au categoria de folosinta de curti constructii, livada, drum, pasune, 
ape statatoare, vie, neproductiv, situate in extravilan dar si partial in intravilan. 

 
- Beneficiar: S.C. DEDEMAN S.R.L. BACAU 

Strada Al.Tolstoi nr. 8-10, Bacau 
 

- Proiectant general: S.C. CREATIV PROIECT S.R.L. 
                             Strada Paharnicului, Nr.7,  Piatra Neamt 

 Sef proiect: arh. Marius Vadeanu 
 

- Subproiectanti, colaboratori: S.C. AG PROIECT S.R.L. 
                             Strada Al. Tolstoi, Nr.4,  cam.15, Bacau 

 Proiectant: arh. Valentin Cociorva 
 

- Data elaborarii proiectului: 2019 
 

 1.2 OBIECTUL LUCRARII: 
- Solicitari ale temei program: 

Se solicita introducerea terenurilor in intravilan, construirea unui dig de 
protectie la limita vestica a amplasamentului in vederea scoaterii terenurilor din 
zona inundabila, desfiintare de constructii existente, construire de locuinte 
individuale, servicii, ferma agricola, zone de agrement si sport, anexe, drumuri si 
platforme, lac de acumulare, amenajari exterioare, imprejmuire si lucrari hidro-
tehnico-edilitare. 

 P.U.Z. „Introducere terenuri in intravilan, construire dig de protectie in 
vederea scoaterii terenurilor din zona inundabila, desfiintare constructii 
existente, construire locuinte individuale, ferma agricola, servicii, 
agrement si sport, anexe, drumuri si platforme, lac acumulare, 
amenajari exterioare, imprejmuire, lucrari hidro-tehnico-edilitare” a fost 
elaborat la solicitarea beneficiarului care a obţinut în prealabil 
Certificatul de Urbanism nr. 44 din 29.01.2019 prin care s-a impus 
studierea amplasamentului la nivel de P.U.Z. 

 Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ se afla in proportie de 
98.41% (852.350mp) in extravilanul municipiului Bacau si 1.59% 
(13.734mp) in intravilan, la limita nordica a acestuia, la hotarul 
administrativ cu UAT Saucesti.  

 In conformitate cu prevederile art. 47’, alin. 1 din Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului si urbanismului, actualizata la 30.06.2017: 
„Introducerea in intravilanul localitatilor a terenurilor agricole si a celor 
amenajate cu imbunatatiri funciare se face pe baza de studii 
urbanistice de PUG sau PUZ pentru care in prealabil a fost obtinut avizul 
privind clasa de calitate emis de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii 
Rurale. 

 Pentru  aceasta, prin certificatul de urbanism emis, Primaria 
municipiului Bacau a  impus studierea amplasamentului la nivel de PLAN 
URBANISTIC  ZONAL ce va fi avizat de toate institutiile interesate. 

  Astfel, s-a  intocmit prezenta documentatie in conformitate cu 
prevederile Legii 50/1991 modificata si republicata, care vine sa 
defineasca conditiile tehnice, economice  si  juridice  de construire in 
zona studiata. 
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 P.U.Z. este documentatia care se refera la o zona dintr-o localitate prin 
care se analizeaza detaliat situatia existenta si se precizeaza toate 
elementele de urbanism si sistematizare necesare eliberarii autorizatiei 
de construire. Elaborarea P.U.Z. poate fi determinata de intentia 
realizarii unui obiectiv sau a unui ansamblu de obiective care determina 
o influenta deosebita din punct de vedere urbanistic intr-o zona mai 
extinsa. 

Intreaga investitie pe amplasament, initiata de  S.C. DEDEMAN S.R.L. Bacau, 
ca investitor principal, va fi generata de propunerea de amenajare a unui dig de 
protectie ce va scoate suprafata amplasamentului studiat din zona de 
inundabilitate a raului Bistrita, scopul fiind de introducere in intravilan a terenurilor si 
completare a functiunii si a categoriei de folosinta a acestora pentru investitii 
imediat urmatoare intr-un complex privat de locuire individuala sau semi-colectiva, 
ferma agricola, agrement, sport si servicii. 

 
 1.3 SURSE DOCUMENTARE: 

- Lista studiilor  si proiectelor  elaborate anterior PUZ: 
o Documentatia topografica care a stat la baza elaborarii PUZ-ului – intocmita de 

S.C. PRO GLOBO A.D. S.RL. Bacau 
o Studiu geotehnic 
o Documentatiile cadastrale privind amplasarea si delimitarea corpurilor de 

proprietate 
o Actele de proprietate asupra terenurilor, procuri, imputerniciri ale promitentilor 

catre investitor 
o P.U.G. mun. Bacau actualizat prin HCL nr.114 din 20.04.2016 si R.L.U. aferent 
o Certificat de urbanism emis de Primaria mun. Bacau, sub nr. 209 din 26.03.2018 

„Imprejmuire cu dig de protectie si lac”, beneficiar ASOCIATIA POMICOLA 
BACAU 

 Avize obtinute: 
 Alimentare cu energie electrica 
 Acord OSPA 
 APM - in procedura – finalizate: decizie evaluare intiala, 

raportul impactului asupra mediului si studiul de evaluare 
adecvata 

 A.N. Apele Romane - in procedura 
 Studii intocmite: 

 Studiu hidrogeologic 
 Studiu hidrologic 
 Autorizatii defrisare 
 Studiu de evaluare a impactului asupra mediului 

o Autorizatii de desfiintare anexe gospodaresti: 
 A.D. nr.28 din 15.06.2018 
 A.D. nr.65 din 27.11.2018 
 A.D. nr.66 din 28.11.2018 
 A.D. nr.67 din 28.11.2018 
 A.D. nr.68 din 28.11.2018 
 A.D. nr.69 din 28.11.2018 

o Certificat de urbanism emis de Primaria mun. Bacau, sub nr. 44 din 26.03.2018 
„Introducere terenuri in intravilan, construire dig de protectie in vederea 
scoaterii terenurilor din zona inundabila, desfiintare constructii existente, 
construire locuinte individuale, ferma agricola, servicii, agrement si sport, anexe, 
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drumuri si platforme, lac acumulare, amenajari exterioare, imprejmuire, lucrari 
hidro-tehnico-edilitare”, beneficiar S.C. DEDEMAN S.R.L. Bacau 

 Avize obtinute: 
 Alimentare cu energie electrica - Delgaz Grid S.A. 
 Aviz Oportunitate arhitect sef nr. 2665 din 11.03.2019 

 
- Lista studiilor  si proiectelor  intocmite concomitent cu PUZ: 

o Etapa II – Implicarea publicului in etapa elaborarii propunerilor 
 Se vor respecta prevederile art. 43-54 din HCL 

109/10.05.2012 privind aprobarea Regulamentului local de 
implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea 
planurilor de urbanism in mun. Bacau 

- Date statistice 
Nu se cunosc. 
 

- Proiecte de investitii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea 
urbanistica a zonei 
Singurul proiect de investitii din zona este cel din cadrul Programului 

Operational Regional, cofinantat de  Uniune Europeana prin Fondul European 
pentru Dezvoltare regionala, denumit „Dezvoltarea si consolidarea turismului in 
municipiul Bacau prin promovarea oportunitatilor locale”, beneficiar U.A.T. 
Muncipiul Bacau, a Ariei de Protectie Speciala Avifaunistica Lacul Bacau II, in 
februarie 2012. 

Centrul Regional de Ecologie Bacău este custodele ariilor de protecţie 
specială avifaunistică din cadrul sitului NATURA 2000 “Lacurile de acumulare Buhuşi 
– Bacău –Bereşti”. După preluarea custodiei, C.R.E. Bacău a derulat activităţile 
permanente de monitorizare, ecologizări, amenajări, plantări, marcaje, refacerea 
faunei piscicole prin populări, acţiuni de combatere a braconajului şi campanii de 
informare şi conştientizare au drept scop protejarea patrimoniului natural din 
aceste zone. 

 
 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII: 
 

 2.1 EVOLUTIA ZONEI: 
-  Date privind evolutia zonei: 
 Perimetrul luat în studiu este o fostă livadă de pomi fructiferi actualmente 

parțial defrișată, aflată în orașul Bacău cartier Șerbănești. Motivul defrișării a fost 
faptul că durata normată de funcționare a livezii era expirată, aceasta fiind 
îmbătrânită și neproductivă. 

Intregul teritoriu studiat, in special zona extravilanului, ce a functionat ca 
statiune pomicola, a cunoscut o restrangere treptata a suprafetei plantate in 
favoarea suprafetelor arabile sau pasunilor.  

 Zona sudica a teritoriului studiat, respectiv intravilanul acesteia, inclusa in 
UTR23, a cunoscut o dezvoltare locala prin construirea a doua unitati comerciale, o 
reprezentanta auto Peugeot (acum sediul comercial SC Tytan Granit SRL) si 
pensiunea-restaurant Piazzeta. 

 Zona vecina la sud de amplasamentul studiat, in continuarea UTR23, a 
inregistrat o dezvoltare lenta atat in privinta construirii de locuinte individuale cat si 
de servicii, singurul agent comercial infiintat fiind centrul de ingrijire„Asociatia 
Lumina”, cu acces din strada Capitan Ernest Tartescu. 
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 Zona descrisa de UTR22, de cealalta parte a strazii Calea Romanului, cu 
functiuni de locuire individuala cu regim de inaltime redus, s-a dezvoltat lent, 
completandu-si treptat fondul construit. 

 Unitatea administrativ teritoriala Saucesti, vecina la limita nord-estica cu 
teritoriul studiat deasupra versantului abrupt al terasei Bistritei, si-a completat fondul 
construit de locuinte individuale la strada Calea Romanului intr-un ritm lent. 

  
-  Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii 
 Zona din care face parte teritoriul studiat, inclusa partial in UTR23, descrisa de 

limita nord-estica a intravilanului municipiului Bacau, respectiv iesirea spre Roman, 
are un caracter puternic de locuire cu unitati individuale si fara un caracter 
economic dezvoltat, prin lipsa unitatilor de servicii, respectiv a agentilor economici.  

Zona descrisa de capatul UTR23, intre Calea Romanului si digul de aparare 
Bistrita Nord si delimitata de strada Capitan Ernest Tartescu, este reglemtata in PUG 
Bacau prin functiuni de servicii sau functiuni mixte de locuire, servicii si spatii verzi. 
 Zona descrisa de UTR22, de cealalata parte a strazii Calea Romanului, este 
reprezentata in intregime printr-un fond construit relativ dens de unitati de locuire 
de tip individual. 
 Unitatea administrativ teritoriala Saucesti, respectiv localitatea Bogdan 
Voda, vecina la limita nord-estica cu teritoriul studiat deasupra versantului abrupt 
al terasei Bistritei, prezinta acelasi fond construit de unitati de locuire de tip 
individual. 
 

-  Potential de dezvoltare 
  Zona UTR23 reglementata prin functiuni mixte de servicii, locuire si spatii verzi, 
poate dezvolta pe terenurile libere de constructii amenajari de acest gen ce ar 
putea creste valoarea economica a zonei.  
  Pozitionarea acestor terenuri libere la strada Calea Romanului si la iesirea din 
oras, ar putea atrage agenti economici in vederea dezvoltarii de unitati de servicii 
periurbane. 
  Accesul imediat si facil la zona ecologica avifaunistica Lacul Bacău II, 
administrata de Centrului  Regional  de Ecologie Bacau, ar putea atrage 
dezvoltarea unitatilor turistice, recreative sau de agrement/sport in zona. 
 
 2.2 INCADRAREA IN LOCALITATE: 
 -  Pozitia zonei fata de intravilanul localitatii: 
  Teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin PUZ se afla in proportie de 
99.3% (859783mp) in extravilan, in limita teritoriului administrativ al municipiului 
Bacau si 0.7% (6301mp) in intravilan, in cadrul UAT 23 „Cartier Serbanesti - ax Calea 
Romanului”, la limita nordica a acestuia, la hotarul administrativ cu UAT Saucesti. 
  Terenurile pentru care s-a solicitat certificat de urbanism se invecineaza cu: 
 - Nord: UAT Bacau – albie majora rau Bistrita; UAT Saucesti 
 - Sud: UAT Bacau – albie majora rau Bistrita (Coada lacului UHE 2 Bacau) 
NC69329 – Aria de Protecţie Specială Avifaunistică Lacul Bacău II; intravilan mun 
Bacau, UTR23, cartier Serbanesti Nord 
 - Vest: UAT Bacau – padure, albie majora rau Bistrita 
 - Est: UAT Saucesti – terenuri arabile/curti constructii 
 
 -  Relationarea zonei cu localitatea, sub aspectul pozitiei, accesibilitatii, 
cooperarii in domeniul edilitar, servirea cu institutii de interes general etc: 
  Acesibilitatea pe amplasamentul studiat este asigurata  actual prin 
intermediul unui acces auto existent, direct din Calea Romanului (DN2-E85), dar 
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exista si posibilitatea accesibilitatii din strada Capitan Ernest Tartescu ce debuseaza 
in Calea Romanului, ambele pe baza  sistemului rutier existent. 
 
 2.3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL: 

- Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare 
urbanistica: relieful, reteaua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri 
naturale: 

Intreaga zona studiata se afla in zona de lunca a albiei majore a raului 
Bistrita, pe malul stang al acestuia, inainte de Lacul de acumulare Bacau II. 
 Amplasamentul studiat se situeaza intre albia raului Bistrita la nord si vest, 
versantul inalt al comunei Saucesti la est si lacul de de acumulare Bacau II la sud. 

Portiunea sud-estica a amplasamentului studiat este descrisa de capatul 
digului de aparare existent Bacau Nord ce protejeaza cartierul Serbanesti al 
municipiului. 

La limita sudica a teritoriului studiat, imobilele se invecineaza cu „Aria de 
Protecţie Specială Avifaunistică Lacul Bacău II” identificata cu nr. Cadastral 69329 
situata in extravilanul mun. Bacau, respectiv in limita administrativa a UAT Bacau. 

Conform HG 2151/2004, Lacul Bacau II face parte din categoria Ariilor de 
Protectie Speciala Avifaunistica si din situl Natura 2000 „ Lacurile de cumulare 
Buhusi-Bacau-Beresti”, reprezentand arii naturale protejate de interes comuniatar 
(HG 1248/2007) si de interes national (HG 2151/2004). Lacul Bacau II se afla in 
custodia Centrului  Regional  de Ecologie Bacau. 

La limita vestica a teritoriului studiat se afla terenuri in albia majora a raului 
Bistrita cu categoria de folosinta padure. 
 La limita nordica amplasamentul este strabatut de o retea de inalta tensiune 
LEA 110kV ce prevede o zona de protectie de 37m. 
Geomorfologia, geologia si tectonica zonei: 

 Terenul studiat se extinde pe podul terasei joase din versantul stang al raului 
Bistrita, amonte de sectorul în care aceasta terasa devine comuna cu terasa joasa 
a versantului drept al raului Siret. Separarea  teraselor celor doua rauri se realizeaza 
în lungul liniei de cumpana a apelor din Dealul Saucesti si se extinde pana la 
pintenul de terasa superioara de la Capul Piscului.  

 Terenul este plan si orizontal, in mare parte datorat amenajarilor antropice, si 
are un caracter stabil. Versantul, ce limiteaza amplasamentuol pe limita estica, are 
un aspect stabil, fiind consolidat cu vegetatie arboricola si/sau arbusti. Pentru 
pastrarea stabilitatii acestuia se impune pastrarea vegetatiei. 

 Din punct de vedere topografic amplasamentul drumului studiat a fost 
raportat in sistem STEREO 70, sistem de referinta Marea Neagra. 

 Zona orasului Bacau este situata in marginea vestica a Platformei 
Moldovenesti, la limita in care depozitele acestei unitati intra in contact cu 
depozitele necutate ale aripii externe a avantfosei Carpatilor Orientali. Cuvertura 
sedimentara de platforma suporta la partea superioara depozitele cuaternare de 
terasa ale Bistritei si Siretului parazitate de  depuneri cu caracter coluvial datorate 
episoadelor torentiale ale afluentilor acestora. 

 Constitutia litologica a subteranului amplasamentului studiat este cea 
specifica zonelor aluviale recente, cu depozite fluviatile cuaternar-holocene. 
Depozitele sunt slab consolidate, necoezive sau slab si mediu coezive. Grosimea 
depozitelor mentionate mai sus este in mod obisnuit de 5 – 7 m. In baza depozitelor 
se intalneste un strat de argila marnoasa, cenusie, plastic vartoasa. 
- Reteaua hidrografica 
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 Directia generala de curgere a raului Bistrita nord – sud si intreaga retea 
hidrografica este drenata de acest rau. Valea este destul de larga, avand circa 
3500 m si cuprinde terasele holocene ale raului. 
    Albia majora de varsta holocena  cuprinde in general doua trepte de terasa 
dintre care una este mai joasa (0.00 – 2.00 m) si o treapta mai inalta de terasa (30 – 
35m) in partea vestica. Panta generala a cursului este de circa  2%, cu un grad 
mare de despletire, cu meandre largi, numeroase ostoave, renii si cursuri pasarite. 
           Pe amplasament nu sunt canale de desecare sau de aductiune a apei 
pentru irigatii. 
        Ferma pomicola are in proprietate un sistem de irigatii propriu. 
Clima: 

 Caracterul climatic al zonei Bacau este temperat continental, cu nuante 
specifice datorate circulatiei aerului prin culoarul depresionar al Siretului si influente 
scandinavo-baltice. Iernile sunt geroase, adancimea maxima de inghet in zona 
fiind de – 0,9 m CTN iar temperatura medie anuala are valoarea de + 9,2 ºC. 

 Media multianuala a lunii ianuarie este de – 4 ºC iar a lunii iulie de + 21,2 °C. 
Numarul mediu al zilelor cu inghet este de 126 zile pe an. Valoarea medie a 
precipitatiilor cazute este de cca. 542 mm. Directia predominanta a vanturilor este 
dinspre nord si nord-vest. Viteza vanturilor poate depasi in timpul iernii 70 km/h, dar 
viteza medie este de 3,5 – 6 m/s. 

 Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol s0,k = 2,5 kN-mp, 
conform CR 1-1-3-2005 „Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra 
constructiilor. 

 Presiunea de referinta a vantului, mediata pe 10 minuteqref = 0.5 kPa, 
conform NP 082-04 “Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiunii asupra 
constructiilor. Actiunea vantului.” 

 Adancimea de inghet - In zona de sud-vest judetului Bacau, adancimea 
maxima de inghet, conform STAS 6054-77 este considerata 80÷90 cm, masurata pe 
teren fara strat de zapada protector. 
Hidrologia si hidrogeologia: 

 In subsolul zonei circula un strat acvifer freatic cu dezvoltare continua si 
colector cu permeabilitate mare. Grosimea stratului acvifer este si ea variabila, 
situandu-se între 1.5m si 4.2 m. 

 In forajele si sondajele deschise executate pe ampasament a fost interceptat 
nivelul hidrostatic la diferite cote, functie de cota forajului: S1 (spre Bogdan Voda) 
NH=-4.2m, S2 NH=-3.7m, S3 NH=-3.8m, S4 NH=-3.55m,S5 NH=-3.6m, S6 NH=-2.8m, S7 
NH=-2.8m, S8 NH=-2.05m, S9 NH=-2.0m, S10 NH=-1.55m, S11 NH=-3.2m, S12 NH=-
1.95m si forajul F001 NH= - 2.50m si F002 NH= - 3.20m. 
Geotehnica: 

 Prezentarea stratificatiei -  lucrarile executate au evidentiat neuniformitatea 
litologica a subteranului in apropiere de suprafata topografica, neuniformitate 
reprezentata de variatia in grosime (si local a starii de consistenta influentata direct 
de precipitatii) a depozitelor componente ale cuverturii coezive a depozitelor 
terasei joase. 

 Sondajele au determinat grosimi ale stratelor prafoase acoperitoare ( prafuri 
argiloase, nisipuri prafoase, cafenii, in general putin umede, plastic consistente sau 
plastic vartoase) de la 0,5 la 1,5 m. Sub aceste adancimi au fost interceptate 
depozitele aluvionarului, constituit din pietrisuri cu nisip si bolovani.  

 Grosimea stratului de pietris este de 4 – 5 m si el constituie colectorul unui 
important strat freatic, drenat in aceasta zona de raul Bistrita. Stratele de pietris 
spijina pe stratul de baza antecuaternar, argila marnoasa, cenusie 
Seismicitatea: 
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In conformitate cu prevederile normativului P100-2013, amplasamentul 
studiat se incadreaza astfel: 

 perioada de colt  TC  = 0.7 sec; 
 acceleratia terenului pentru proiectare: ag = 0.35g; 

Riscuri naturale: 
În afara impactului activitaţilor umane desfăşurate în perimetrul sau în 

vecinătatea sitului, pot exista fenomene de eroziune a malurilor sub acţiunea apei, 
inundaţii, alunecări de teren,  incendii de vegetaţie în anii secetoşi, eutrofizarea 
apelor, daune provocate de vânturile puternice, cu impact semnificativ asupra 
habitatelor speciilor de păsări care fac obiectul protecţiei. 

  
2.4 CIRCULATIA: 
- Aspecte critice privind desfasurarea, in cadrul zonei, a circulatiei rutiere, 

feroviare, navale, aeriene – dupa caz: 
- Calea Romanului(DN2-E85), ce delimiteaza teritoriul studiat in partea sud-estica a 
acestuia, este actualmente o strada de categoria a I-a, magistrala, cu 
imbracaminte rutiera asfaltica, ce asigura preluarea fluxurilor majore ale orasului pe 
directia principala de legatura cu drumul national DN2-E85 (Bucuresti-Suceava), 
avand patru benzi de circulatie, cate doua benzi pe sens, ce preia si mijoacele de 
transport in comun. Sectorul de strada adiacent amplasamentului studiat este 
situat la limita teritoriului administrativ Bacau, la iesirea spre Roman. 

Sensurile de circulatie pe acest sector sunt despartite prin linie dubla 
continua, iar in dreptul accesului pe strada Capitan Ernest Tartescu si in dreptul 
accesului existent direct pe amplasament (accesul existent la baza pomicola) prin 
dubla linie discontinua, ce permite accesul si iesirea inspre si dinspre amplasament 
cu viraj la stanga. 

Calea Romanului, pe sectorul de drum studiat, este in stare buna, carosabilul 
nu este degradat si este prevazut cu trotuar neamanajat doar pe partea opusa, in 
dreptul locuintelor individuale. 
- Strada  Capitan Ernest Tartescu, ce delimiteaza teritoriul studiat la sudul acestuia, 
este o strada de categoria a IV-a, de servire locala, cu imbracaminte rutiera din 
beton, ce asigura accesul la zone cu trafic redus, avand doua benzi de circulatie, 
cate una pe sens.  

Sectorul de drum adiacent teritoriului studiat este situat la limita intravilanului, 
iar in continuarea acestuia pe langa digul existent, preia traficul redus al zonei slab 
construite a capatului cartierului de locuinte Serbanesti.  

Drumul este in stare de degradare, pe alocuri fara imbracaminte rutiera si 
fara trotuare. 
- Drumurile din interiorul teritoriului studiat sunt foste drumuri de exploatare ale 
livezilor, din pamant sau partial din beton,  de 4m latime maxima, degradate si 
neuzitate. 
 

-  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 

Traficul actual pe strada Calea Romanului in zona studiata si anume la limita 
localitatii, nu intampina dificultati in fluenta pe cele patru benzi de circulatie, atat 
la iesirea din municipiu cat si la intrare.  

Traficul pe aceasta strada este generat in mare masura de fluxul de tranzit 
dinspre si spre Roman, respectiv nord-estul tarii, Suceava si Iasi, care, in lipsa 
actuala a unei variante ocolitoare, preia prin municipiu acest trafic.  
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Un nod secundar de trafic preia, la limita municipiului, traficul localitatii si a 
comunei limitrofe Saucesti printr-o intersectie nesemaforizata cu DJ270P. 

Partea estica a strazii Calea Romanului preia traficul redus al zonei de 
locuinte individuale prin strazi de categoria a IV-a, de servire locala, cu doua benzi 
de circulatie, in latimi de 5-6m maxim, cu imbracaminti asfaltice. Trama strazilor 
cartierului de locuinte este ordonata, arterele principale debusand perpendicular 
in Calea Romanului prin intersectii nesemaforizate si cu posibilitatea efectuarii 
virajului la stanga. 

Partea vestica a strazii Calea Romanului, cu o densitate redusa a fondului 
construit, preia trafic doar punctual, la cele doua unitati comerciale situate la limita 
sud-estica a teritoriului studiat, sediul comercial SC Tytan Granit SRL (fosta 
reprezentanta Peugeot) si pensiunea-restaurant Piazzeta si prin strada secundara 
Capitan Ernest Tartescu, la alti doi agenti comerciali, centrul de ingrijire „Asociatia 
Lumina” si SC TRANS LIA S.R.L. Bacau. 

Trafic de pe intreaga zona studiata nu se preia, deoarece baza pomicola 
este desfiintata si nefunctionala. 

Prin realizarea investitiei, in curs de executie, a Variantei Ocolire Bacau, cu 
nodul  rutier de la km 295+550 ce se va realiza in localitatea Bogdan Voda (la 
aprox. 3km departare), se va prelua traficul de tranzit actual al strazii, Calea 
Romanului urmand a prelua doar traficul de acces in oras dinspre Roman si 
comunele alaturate. 

Probleme de aglomerare ale traficului ar putea aparea prezumtiv in cazul 
dezvoltarii spatiului construit in zona vestica libera a strazii Calea Romanului cu 
functiuni predominante de servicii (birouri, sedii agenti comerciali, etc). 

 
2.5 OCUPAREA TERENURILOR: 
- Principalele caracterisitici ale functiunilor ce ocupa zona studiata 

Conform extraselor de carte funciara,  categoria de folosinta actuala a 
terenurilor este de curti constructii, livada, drum, pasune, ape statatoare, vie, 
neproductiv, iar functiunea aprobata prin documentatia de urbanism aprobata 
P.U.G./2012 este de teren agricol din extravilan – in limita teritoriului administrativ al 
municipiului Bacau. 

Limita UTR-ului 23 din care face parte partial zona studiata, reglementeaza o 
zona cu functiunea de institutii publice si servicii si o zona de reconversie 
functionala cu unitati de locuinte individuale, servicii si spatii verzi. 

Pe loturile studiate s-a obtinut certificat de urbanism, emis de Primaria mun. 
Bacau, sub nr. 44 din 29.01.2019 si avizul de oportunitate al arhitectului sef nr. 2665 
din 11.03.2019, prin care se confirma folosinta actuala a terenurilor si constructiilor 
existente si functiunea aprobata prin P.U.G. mun. Bacau actualizat prin HCL nr.114 
din 20.04.2016 de zona pentru institutii publice si servicii, inclusa in UTR23 si teren 
agricol in extravilan in limita teritoriului administrativ al municipiului Bacau.  

Reglementari ce vizeaza  zona teren agricol extravilan fac referire la: 
Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenuri agricole din 

extravilan este permisa pentru functiunile si in conditiile stabilite de lege. 
Pe terenurile din extravilan se pot executa lucrari pentru retele magistrale, cai 

de comunicatie, amenajari pentru imbunatatiri funciare, retele de telecomunicatie 
ori alte lucrari de infrastructura, constructii/amenajari pentru combaterea si 
prevenirea actiunilor factorilor naturali distructivi de origine naturala (inundatii, 
alunecari de teren), anexe gospodaresti ale exploatatiilor agricole, precum si 
constructii si amenajari speciale. 
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Imobilele din extravilan au categoria de folosinta de curti constructii, livada, 
drum, pasune, ape statatoare, vie, neproductiv, situate in extravilan dar si partial in 
intravilan. 

Reglementari ce vizeaza zona de institutii publice si servicii fac referire la: 
- Functiunea dominanta de institutii publice de interes local sau regional, 

servicii si comert 
- Functiuni complementare admise de locuire, odihna si  agrement, circulatii 

carosabile si pietonale, parcaje, garaje si  echipare tehnico-edilitara. 
Indicatorii reglemenatati pentru UTR23 sunt: POT maxim 75%, CUT=2,0 si regim 

de inaltime maxim admis P+1-2.  
 

- Relationari intre functiuni 
 Zona studiata a extravilanului de partea vestica a digului de aparare 

existent, descrisa de functiuni agricole, este in stransa legatura cu categoriile de 
folosinta ale terenurilor extravilane adiacente, reprezentate de cadrul natural 
inconjurator ca terenuri ocupate de ape, paduri, pasuni, albii.  

Terenurile cu functiuni agricole in extravilan de partea estica a digului de 
aparare existent, relationeaza mai degraba cu functiunile de servicii la strada 
Calea Romanului si la strada Capitan Ernest Tartescu. 

Zona terenurilor libere din UTR 23 cu functiunea de institutii publice si servicii si 
cea de reconversie functionala cu unitati de locuinte individuale, servicii si spatii 
verzi, dezvolta lent o inclinare catre functiuni comerciale periurbane. 

Zona descrisa de UTR22, de cealalta parte a strazii Calea Romanului, cu 
functiuni de locuire individuala cu regim de inaltime redus, dezvolta clar caracterul 
locativ periurban. 

 
- Gradul de ocupare a zonei cu fond construit 

Pe amplasamentul studiat, in extravilan, se afla constructii anexa, industriale si 
edilitare, locuinte ale exploatatiilor agricole, administrative, laboratoare cercetare, 
grajduri, depozite de fructe sau fungicide, rezervoare de apa, toate cu regim de 
inaltime parter, ingropate sau semi-ingropate si in suprafata totala de 2478mp.  

Unele din aceste constructii (anexe gospodaresti) de pe amplasamentul 
studiat din extravilan au autorizatii de desfiintare, iar celelalte vor fi propuse spre 
desfiintare. 
 Suprafata totala construita existenta pe amplasamentul studiat: 2478mp – din 
care 1944mp cu autorizatie de desfiintare. Cladirile autorizate spre desfiintare nu au 
fost inca demolate. 
 Teritoriul studiat include in intravilan si cladirile existente ale unitatilor 
comerciale la Calea Romanului si anume cladirea SC Tytan Granit SRL (fosta 
reprezentanta Peugeot) cu Ac=2217mp si cladirea pensiune-restaurant Piazzeta SRL 
cu Ac=290pm 
 La sud de zona studiata, la str. Capitan Ernest Tartescu, in continuarea UTR23, 
fondul construit este redus, cu unitati comerciale la nr.cad.71402 si la nr.cad.78729 
in stare buna, constructii noi, utilizate. 
 La este de Calea Romanului, in UTR22, fondul construit este moderat, 
constituit de locuinte individuale in stare buna sau mediocra. 
 UAT Saucesti prezinta in vecinatatea nord-estica a teritoriului studiat, 
deasupra versantului abrupt al terasei Bistritei, un fond construit constituit din 
locuinte individuale in stare buna sau mediocra. 
 

- Aspecte calitative ale fondului construit 
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 Constructiile situate in extravilanul amplasamentului studiat sunt foste anexe 
gospodaresti ale incintei pomicole, aflate in stadiu de degradare si neutilizate. 

 Cladirile situate in intravilanul amplasamentului studiat, ale unitatilor 
comerciale la Calea Romanului, sunt cladiri noi si relativ noi, in conditie buna, 
utilizate. 

  
- Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine 

Zona este slab reprezentata de servicii, momentan fiind reprezentata de 
doua unitati comerciale cu functiuni comerciale cu caracter extraurban si servicii 
tehnice de tipul depozitarii, distributiei si desfacerii de produse comerciale, un 
agent economic ce activeaza cu functiune de turism cu caracter intraurban, de 
tip pensiune-restaurant si o asociatie ce pune la dispozitie functiuni de sanatate si 
anume un centru de zi, pentru asistenta sociala. 

 
- Asigurarea cu spatii verzi 

Amplasamentul dezvolta actual in mare parte o zona cu terenuri agricole in 
extravilan, cu categorii de folosinta curti constructii, livada, drum, pasune, ape 
statatoare, vie si neproductiv, datorita existentei fostei baze pomicole. 

Conform extraselor de carte funciara a imobilelor studiate si a autorizatiilor 
de defrisare emise, bilantul terenurilor cu categorii de folosinta livada, pasune, vie si 
ape statatoare este urmatorul: 

- Livada - S=710029mp 
- Livada cu autorizatie de defrisare - S= 663071mp  

(conf. Autorizatiilor de defrisare nr. 1/20.08.2014, nr.2/23.11.2017 si 
nr.3/23.11.2017 eliberate de M.A.D.R. Directia pentru Agricultura Judeteana 
Bacau) 

- Pasune - S= 46001mp 
- Vie – S=685mp 
- Ape statatoare – S=3621mp 

Din totalul de suprafete cu categoria de folosinta livada, dupa autorizatiile 
de defrisare, a mai ramas o suprafata de teren livada de S=46958mp. Aceasta 
suprafata se regaseste in cele doua loturi in proprietatea Statului Roman, in 
administrarea Agentiei Domeniilor Statului, cu numerele cadastrale NC79229 si 
NC79231 (terenuri cumulate cu categoria de folosinta livada S=50940mp), terenuri 
care nu  se vor reglementa prin prezentul P.U.Z.. Plantatiile de pomi fructiferi  spre 
defrisare sunt din soiul mar. 

Chiar daca suprafetele de livada cu autorizatie de defrisare nu au fost 
defrisate in totalitate, investitorul va pastra partial sau va regenera suprafete de 
livada existente. In afara de plantatiile de mar, mai sunt si plantatii de catina sau 
aluni, pe care investitorul ar vrea sa le valorifice. 

Pe amplasament se regasesc si plantatii de arbori, in aliniamentul strazii  
Capitan Ernest Tartescu, in lungul digului existent de o parte si de alta a acestuia 
cat si partial in lungul strazii Calea Romanului si la baza taluzului de la limita estica a 
amplasamentului. 

Dintre arborii mentionati pe amplasament, de talie medie, se regasesc si nuci 
a caror taiere este interzisa. 

 Terenurile libere de constructii din intravilanul amplasamentului studiat, 
incadrate in functiuni de institutii publice si servicii, cu categoria de folosinta curti 
constructii, reglementeaza spatii verzi in proportie de 2-5% din suprafata imobilului, 
conform P.U.G. + R.L.U. Bacau si R.G.U. 
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- Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine 
În afara impactului activitaţilor umane desfăşurate în perimetrul sau în 

vecinătatea sitului, pot exista fenomene de eroziune a malurilor sub acţiunea apei, 
inundaţii, alunecări de teren,  incendii de vegetaţie în anii secetoşi, eutrofizarea 
apelor, daune provocate de vânturile puternice, cu impact semnificativ asupra 
habitatelor speciilor de păsări care fac obiectul protecţiei. 

 
- Principalele disfunctionalitati 

Constructiile situate in extravilanul amplasamentului studiat, foste anexe 
gospodaresti ale incintei pomicole, aflate in stadiu de degradare si neutilizate, se 
vor desfiinta in vederea eliberarii terenurilor. 

Drumurile de exploatare agricola, balastate sau de pamant, din incinta 
amplasamentului studiat, se vor desfiinta, deoarece nu mai raspund necesitatilor 
de organizare a circulatiei propuse.  
 Amplasamentul  in mare masura cel din extravilan, in urma desfiintarii bazei 
pomicole si implicit prin neutilizarea terenurilor, este nefunctional, iar aspectul este 
natural, neamenajat. In aceeasi stare sunt si terenurile libere din intravilan situate la 
cele doua strazi de acces. 
 

2.6 ECHIPAREA EDILITARA: 
- Stadiul echiparii edilitare a zonei, in corelare cu  infrastructura localitatii 

(debite si retele de distributie apa potabila, retele de canalizare, retele de transport 
energie electrica, retele de telecomunicatie, surse si retele  alimentare cu caldura, 
posibilitati de alimentare  cu gaze naturale – dupa caz) 
Alimentare cu apa 

Se precizeaza ca exista in zona alimentare cu apa de la Calea Romanului, la 
care sunt racordate, prin bransament existent, constructiile anexa si cele edilitare, 
(rezervoarele de apa), iar in incinta exista si puturi forate ale fostelor sisteme de 
irigatii. 

Si strada Capitan Ernest Tartescu beneficiaza de retea de alimentare cu apa. 
Canalizare menajera si pluviala 

La strada Calea Romanului exista retea de canalizare unitara, menajera si 
pluviala. 

Strada Capitan Ernest Tartescu nu dispune de canalizare menajera sau 
pluviala. 

Pe amplasament nu exista retele de canalizare menajera, pluviala sau 
instalatii de retentie sau epurare a apelor menajere si pluviale si nici bransament la 
reteaua de canalizare oraseneasca la Calea Romanului. 
Alimentare cu energie electrica 
 Se precizeaza ca exista in zona retea de alimentare cu energie electrica la 
strada Calea Romanului, de unde exista si punct de alimentare pentru constructiile 
anexa de pe amplasament, cat si la strada Capitan Ernest Tartescu. 
Alimentare cu gaz 
 Exista alimentare cu gaze naturale la strada Calea Romanului si un 
bransament existent pentru constructiile anexa existente pe amplasament. 
 Strada Capitan Ernest Tartescu nu dispune de alimentare cu gaze naturale. 
Telefonizare 
 Se precizeaza ca exista in zona retele de telefonizare la strada Calea 
Romanului, de unde exista si punct de racord pentru constructiile anexa de pe 
amplasament, cat si la strada Capitan Ernest Tartescu. 

 
- Principalele disfunctionalitati 
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 In urma desfiintarii bazei pomicole si a constructiilor anexa de pe 
amplasament, retelele din incinta au ramas neutilizate, in mare parte 
nedezafectate si deci in stare  de degradare, iar bransamentele sunt insuficiente 
pentru necesarul investitiilor viitoare. 

 Se poate adauga si lipsa dotarii cu retele edilitare a strazii Capitan Ernest 
Tartescu. 

La limita nordica amplasamentul este strabatut de o retea de inalta tensiune 
LEA 110kV ce prevede o zona de protectie de 37m. 

 
2.7 PROBLEME DE MEDIU: 
Conform  Ordinului comun al MAPPM (nr.214/RT/1999) – MLPAT 

(nr.16/NN/1999) si ghidului sau de aplicare, problemele de mediu se trateaza in 
cadrul unor analize de evaluare a impactului asupra mediului, incluse planurilor de 
amenajare a teritoriului si planurilor de urbanism 

Aceste analize de evaluare a problemelor existente de mediu vor fi: 
- Relatia cadrul natural – cadrul construit 
Structura ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhusi-Bacau-Beresti, este 

definită de totalitatea factorilor abiotici (climă, relief, sol, ape) şi biotici (faună şi 
floră) care contribuie la realizarea cadrului natural. 

Proiectul analizat se află la limita cu ROSPA0063 Lacurile de acumulare 
Buhusi-Bacau-Beresti, suprafaţa ocupată este de doar 31849 mp iar restul va fi teren 
liber de construcţii, cu un grad minim de intervenţie faţă de situaţia actuală.  

Proiectul analizat nu va ocupa definitiv terenuri pe suprafaţa sitului. 
  
- Evidentierea riscurilor naturale si antropice 
Prin natura sa, proiectul analizat în prezentul studiu este bine definit atât prin 

elementele lui cât si privind modul de execuție şi schimbările produse. Practic, 
impacturile pe termen scurt sunt identice cu cele din perioada de construcție-
montaj şi perioada imediat următoare. Impactul pe termen lung este 
nesemnificativ.  

Categorii de activităţi umane identificate în prezent, în perimetrul şi în 
imediata vecinătate a sitului: 

- Activităţi agricole şi silvice: cultivare, cosit, utilizarea pesticidelor, fertilizare, 
irigare, păşunat, creşterea animalelor, plantare; 

- Activităţi de pescuit, vânătoare, cules: acvacultură, pescuit comercial, 
pescuit recreativ sportiv, vânătoare, braconaj, capturare faună în alte scopuri, 
recoltare floră; 

- Activităţi miniere şi extragere de minerale: extragere de balast; 
- Activităţi de urbanism şi industrializare: dezvoltare de zone rezidenţiale, 

locuinţe, aşezări, zone industriale, depozite de deşeuri menajere, construcţii 
agricole; 

- Transport şi comunicaţii: şosele, aeroport, linii electrice, drumuri tehnice şi de 
exploatare, ţevi conducte, acces în sit;  

- Activităţi desfăşurate în timpul liber: turism, sporturi nautice, plimbări, 
echitaţie, vehicule nemotorizate, camping; 

- Activităţi industriale poluatoare pentru apă, aer; poluare sonoră; 
- Activităţi care conduc la schimbarea condiţiilor hidrologice: acoperire, 

asanare, managementul nivelului de apă, îndiguire, consolidare maluri, lucrări de 
apărare, canalizare, inundare. 

În afara impactului activitaţilor umane desfăşurate în perimetrul sau în 
vecinătatea sitului, pot exista fenomene de eroziune a malurilor sub acţiunea apei, 
inundaţii, alunecări de teren,  incendii de vegetaţie în anii secetoşi, eutrofizarea 
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apelor, daune provocate de vânturile puternice, cu impact semnificativ asupra 
habitatelor speciilor de păsări care fac obiectul protecţiei. 
 Presiunile exercitate prin executarea proiectului asupra corpului de apă 
subteran și de suprafață, pot cauza un impact asupra captării de apă realizate prin 
puțurile de pe malul drept al Bistriței și asupra secțiunii de curgere a râului Bistrița în 
caz de inundații. 
 

- Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din 
categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona 

Strada Capitan Ernest Tartescu, la sud de amplasament, este intr-un stadiu 
de degradare, dar nu prezinta riscuri asupra mediului. 

Nu exista retele edilitare dezafectate sau cu grad ridicat de uzura care ar 
putea avea un impact negativ asupra mediului inconjurator. 

 
- Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie 
Intervenţiile efectuate sunt la o scară mică, fără a influența specii şi habitate 

aflate la distanţe mai mari. Iar pe amplasamentul proiectului nu sunt prezente 
habitate de interes comunitar, obiectivele de protecţie fiind 51 de specii de păsări 
incluse în Anexa I a Directivei Păsări. 

Obiectivele de protecţie sunt cele 51 de specii de păsări incluse în Anexa I a 
Directivei Păsări, precum si habitatele lor. 

În zona lacurilor de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti, ROSPA0063, au fost 
identificate 40 de specii listate în Anexa 3 a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 
57/ 2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
- Evidentierea potentialului balnear si turistic – dupa caz 
Accesul imediat si facil la zona ecologica avifaunistica Lacul Bacău II, 

administrata de Centrului  Regional  de Ecologie Bacau, ar putea atrage 
dezvoltarea unitatilor turistice, recreative sau de agrement/sport in zona. 
 

2.8 OPTIUNI ALE POPULATIEI: 
- Se vor prezenta optiunile populatiei, precum si  punctele de vedere ale 

administratiei publice locale asupra politicii proprii de dezvoltare urbanistica a 
zonei 

Tinand cont de stadiul actual al documnetatiei si anume Etapa II – 
Implicarea publicului in etapa elaborarii propunerilor, capitolul va fi descris in urma 
finalizarii acestei etape implicit dupa culegerea punctelor de vedere ale 
populatiei. 

 
- Se va expune si punctul de vedere al elaboratorului privind solicitarile 

beneficiarului si felul cum urmeaza a fi solutionate acestea in cadrul PUZ. 
Din punct de vedere urbanistic, s-au stabilit ca prioritati: 
 Imbunatatirea aspectului arhitectural al zonei, consolidarea si 

dezvoltarea functiunilor complementare zonei de locuit si servicii existente in zona; 
 Amenajarea si modernizarea de cai si alei de acces; 
 Asigurarea necesarului de spatii verzi 
 Completarea retelei edilitare. 

           In acest sens, prin P.U.Z.+R.L.U. se elaboreaza solutii concrete pentru 
realizarea  confortului urbanistic, prin edificarea noilor constructii in zona, iar 
elaboratorul documentatiei sustine solicitarile beneficiarului. 
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3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA: 
 
3.1 CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE: 
- Se pot prezenta sintetic concluziile studiilor de fundamentare elaborate 

anterior si concomitent cu PUZ, in special a celor ce justifica enuntarea unor 
reglementari urbanistice 

-  Studiu hidrogeologic - pentru determinarea nivelului hidrostatic, intocmit de 
S.C. HIDROGEOECOTECH S.R.L. Comanesti 
 Pe amplasamentul luat in studiu au fost executate 12 foraje piezometrice, 
nivelul hidrostatic fiind interceptat la adancimi cuprinse intre 1,55m – 4,20m. 
 Concluzii si recomandari: 
 Folosirea forajelor de pe amplasament in scop piezometric, cu o masurare 
periodica a nivelului hidrostatic, in vederea stabilirii unor cote corespunzatoare cu 
cotele constructiilor care vor fi ridicate pe amplasament, fara a influenta structura 
acestora. 
 In cazul in care se vor observa cresteri ale nivelului hidrostatic, se recomanda 
realizare unor lucrari de drenare a apei, prin canale, santuri, etc,  astfel incat 
aceste situatii sa nu influneteze constructiile pe amplasament. 
 Pentru indepartarea situatiilor datorita unor posibile viituri ale raului Bistrita, pe 
amplasament va fi executat un dig de protectie, conform unei documentatii de 
proiectare intocmita conform conditiilor zonei 

- Studiu hidrologic – privind debite si niveluri maxime cu diferite probabilitati de 
depasire, pe raul Bistrita, intocmit de Administratia Bazinala de Apa Siret Bacau, 
Serviciul  Prognoze Bazinale, Hidrologie, Hidrogeologie. 

Pentru determinarea debitelor maxime cu diferite probabilitati de depasire 
au fost prelucrate statistic date de monitorizare indelungate de la statiile 
hidrometrice din zona si s-au valorificat corelatiile si relatiile de sinteza valibile in 
zona. 

Debitul maxim in conditiile actuale de amenajare reprezinta valoarea 
capacitatii maxime de deversare din barajul lacului de acumulare Lilieci, acesta 
fiind de 1960mc/s. Debitul maxim uzinat pe tronsonul inferior al canalului este de 
180mc/s. 

- Raport la studiul de evaluare a impactului investitiei „Imprejmuire cu dig de 
protectie si lac” si construire locuinte asupra corpului de apa subteran si de 
suprafata, intocmit de Univeristate Tehnica”Gheroghe Asachi” din Iasi, Facultatea 
de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului, Departamentul de Hidroamelioratii 
si Protectia Mediului (H.P.M.)si anexele: Modelare numerica zona Gheraiesti II 
Bacau,  Raport hidraulic albie Bistrita aval de acumularea Lilieci si Studiu de 
evaluare adecvata.  

Studiul de impact a avut ca scop identificarea și cuantificarea presiunilor și 
impactului pe care le exercită realizarea imprejmuirii cu dig de protecție și a 
lacurilor de agrement, asupra corpului de apă subteran și de suprafață. Se pune 
întrebarea dacă realizarea și exploatarea lacurilor de agrement și construirea 
digului pot influența în vreun fel: 

• debitul captat de puțuri în zona Gherăești (debit maxim exploatat de 
un foraj de Q = 6,0 l/s) si calitatea freaticului din care se alimentează sistemul de 
apă. 

• inundare zonelor de interes datorită îngustării secțiunii de scurgere a 
râului Bistrița pe lungimea digului realizat pe malul stâng (dig protecție L=2257,38m). 

Prin natura sa, proiectul analizat în prezentul studiu este bine definit atât prin 
elementele lui cât și privind modul de execuție şi schimbările produse. Practic, 
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impacturile pe termen scurt sunt identice cu cele din perioada de construcție şi 
perioada imediat următoare. Impactul pe termen lung este nesemnificativ.  

În afara impactului activităţilor umane desfăşurate în perimetrul sau în 
vecinătatea sitului, pot exista fenomene de eroziune a malurilor sub acţiunea apei, 
inundaţii, alunecări de teren, incendii de vegetaţie în anii secetoşi, eutrofizarea 
apelor, daune provocate de vânturile puternice, cu impact semnificativ asupra 
habitatelor speciilor de păsări care fac obiectul protecţiei. 

 
3.2 PREVEDERI ALE P.U.G.: 

- Vor fi prezentate prevederile PUG aprobat, cu implicatii asupra dezvoltarii 
urbanistice a zonei in studiu: cai de comunicatie; relatiile zonei studiate cu 
localitatea si in special cu zonele vecine; mutatii ce pot interveni in folosinta 
terenurilor; lucrari majore prevazute in zona; dezvoltarea echiparii edilitare; 
protectia mediului, etc. 

Pe loturile studiate s-a obtinut certificat de urbanism, emis de Primaria mun. 
Bacau, sub nr. 44 din 29.01.2019 si avizul de oportunitate al arhitectului sef nr. 2665 
din 11.03.2019, prin care se confirma folosinta actuala a terenurilor si constructiilor 
existente si functiunea aprobata prin P.U.G. mun. Bacau actualizat prin HCL nr.114 
din 20.04.2016 de zona pentru institutii publice si servicii, inclusa in UTR23 si teren 
agricol in extravilan in limita teritoriului administrativ al municipiului Bacau. 

Terenul se afla in zona „B” de impozitare. 
Conform regimului tehnic anexa certificatului de urbanism, terenul se afla in 

zona III – zona cu  regim de inaltime pentru constructii impus, P+1-2. 
Potrivit plansei de reglementari urbanistice fin P.U.G. mun. Bacau actualizat 

prin HCL nr.114 din 20.04.2016, imobilele sunt incluse in: 
I. Zona terenuri agricole in extravilan 
Utilizarea pentru constructii a terenurilor din extravilan, in limitele teritoriului 

administrativ al municipiului Bacau se poate face numai cu respectarea Legii 
nr.18/1991 republicata, Legii nr.50/1991, republicata si a Legii nr.101/2008 referitoare 
la construirea anexelor gospodaresti. 

Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenuri agricole din 
extravilan este permisa pentru functiunile si in conditiile stabilite de lege. 

Pe terenurile din extravilan se pot executa lucrari pentru retele magistrale, cai 
de comunicatie, amenajari pentru imbunatatiri funciare, retele de telecomunicatie 
ori alte lucrari de infrastructura, constructii/amenajari pentru combaterea si 
prevenirea actiunilor factorilor naturali distructivi de origine naturala (inundatii, 
alunecari de teren), anexe gospodaresti ale exploatatiilor agricole, precum si 
constructii si amenajari speciale. 

II. Zona de institutii publice si servicii 
Functiunea aprobata prin PUG/2012 este zona pentru institutii publice, servicii, 

inclusa in UTR23 si teren agricol in extravilan. 
Functiunea dominanta a zonei: 
- Institutii publice reprezentative, institutii publice de interes regional sau 

local, servicii, comert, situate in cladiri independente sau cu alte functiuni (ex, la 
parterul blocurilor de locuit) 

- Zona cu institutii de interes public si/sau terenuri libere care prin 
adaugare de noi obiective va conduce la ridicarea gradului de confort urban 

Functiunile complementare admise ale zonei sunt: locuire; odihna si 
agrement (spatii verzi amenajate si platforme pietonale aferente obiectivelor 
propuse); circulatie pietonala si carosabila; stationare autovehicule 
(parcaje,garaje); echipare tehnico-edilitara si constructii aferente 
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Utilizari admise: functiuni administrative, financiar-bancare, comerciale cu 
caracter urban/extraurban, cult, cultura, invatamant, sanatate, sport, turism cu 
caracter intraurban, aferente infrastructurii de transport public, aferente zonelor de 
locuire (servicii de proximitate), echipamente publice aferente zonelor de locuinte. 

Utilizari interzise: Este interzisa realizarea de: 
- Constructii care prin destinatie produc noxe, polarizeaza sau 

genereaza trafic intens sau pot genera riscuri tehnologice – unitati servicii de mica 
industrie sau cu profil agricol 

- Constructii nereprezentative pentru oras care prin conformare, 
volumetrie sau aspect exterior depreciaza valorile general acceptate ale 
urbanismului si arhitecturii 

- Constructii care nu sunt legate direct de activitati permise in zona 
- Constructii cu carecter premanent sau provizoriu (tarabe, chiscuri) pe 

domeniul public, fara obtinerea avizelor legale 
- Plantatii inalte si amenajari ambinentale ale spatiilor publice care pot 

afecta calitatea peisajului urban, vizibilitatea catre monumente de arhitectura sau 
desfasurarea in bune conditii a circulatiei auto. 

Indicatori urbanistici obligatorii: 
Pentru UTR23 – zona de institutii si servicii se admite: 

- Regimul de inaltime maxim admis = P+1-2 
- P.O.T. maxim = 75% 
- C.U.T. maxim = 2  

 
3.3 VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL: 
- Se vor mentiona posibilitatile de valorificare ale cadrului natural: relationarea 

cu formele de relief; prezenta unor oglinzi de apa si a spatiilor plantate; 
construibilitatea si conditiile de fundare ale terenului; adaptarea la conditiile de 
clima; valorificarea unor potentiale balneare, etc – dupa caz. 

In adancimea teritoriului studiat beneficiarul doreste dezvoltarea unei zone 
private cu functiuni de locuire si activitati conexe locuirii: amenajari pentru sport, 
odihna si agrement, cat si amenajari agricole de tip ferma, toate amplasate intr-un 
cadru natural descris de pasuni, fanete, paduri, dar si de amenajari de spatii verzi, 
lacuri si livezi. 

Zona studiata se incadreaza intr-un cadru natural deosebit, descris la limita 
vestica a amplasamentului de albia majora a raului Bistrita printr-o zona de lunca a 
cursului de apa dar si de o suprafata impadurita, la est de versantul inalt si abrupt 
al terasei superioare a Bistritei, iar la sud de lacul de acumulare Bacau II. Tot spre 
sud se deschide o perspectiva vizuala larga catre orasul Bacau.  

Insa si faptul ca terenul studiat este o fosta baza pomicola cu pepiniere 
pomicole pastrate pe care investitorul doreste sa le valorifice, suplimenteaza 
valoarea peisagistica a sitului. Acestea impreuna si cu faptul ca zona are un fond 
construit redus atat pe amplasament cat si in vecinatati, completeaza potentialul 
natural existent. 

Digul de protectie cu o lungime propusa de 2198,23m, ce se va amenaja la 
limita vestica a amplasamentului, pe directia nord-sud, va facilita exploatarea 
terenului prin scoaterea acestuia din zona de inundabilitate a albiei Bistritei, 
respectiv dezvoltarea acestuia pentrui investitii ulterioare. 

Amenajarile de tip lac se propun a se amenaja in zona central-sudica a 
amplasamentului studiat, intre digul existent si digul propus. 

Zona se propune a fi un domeniu privat ce se va integra in mediul 
inconjurator existent, fara sa afecteze aspectul zonei, intr-un mod cat mai natural 
cu privinta, cu minime interventii. 
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Construcţiile nou propuse a se realiza vin să imbunătăţească  aspectul  
arhitectural şi calitatea vieţii în aceasta zona a municipiului. 

 
3.4 MODERNIZAREA CIRCULATIEI: 
In functie de prevederile PUG in domeniul circulatiei si concluziile studiilor de 

fundamentare se vor prezenta: 
- Organizarea circulatiei si a transportului in comun (modernizarea si 

completarea arterelor de circulatie, asigurarea locurilor de parcare+garare; 
amplasarea statiilor pentru transportul in comun; amenajarea unor intersectii; 
sensuri unice; semaforizari, etc). 

- Prin P.U.Z. studiat nu se vor propune interventii asupra strazii Calea Romanului, 
principala artera de circulatie adiacenta amplasamentului.  
 Se va pastra accesul existent din strada Calea Romanului si va fi utilizat ca si 
acces secundar si de serviciu in incinta, cu interventii doar in refacerea 
imbracamintii rutiere si supralargirea razelor de curbura in vederea accesibilitatii 
traficului greu necesar aprovizionarii si organizarii de santier.  

Accesul existent asigura prin marcajul dublei benzi discontinue intrarea si 
iesirea din incinta si cu schimbarea benzii de circulatie la efectuarea virajului la 
stanga.  

Traficul generat de accesul secundar de serviciu propus va fi redus, nu se 
impune amenajarea de intersectie in dreptul accesului. 

Accesul va prelua in continuare si sosirea clientilor pensiunii Piazzeta prin 
virajul la stanga existent si apoi intrarea in parcarea acestuia din curtea adiacenta, 
deoarece in dreptul accesului pensiunii nu exista posibilitatea efectuarii acestui 
viraj. 

Statia de autobuz din dreptul accesului se va pastra si utiliza in continuare 
tinand cont de traficul redus al capatului de linie al mijoacelor in comun. 

Autoritatile publice locale vor continua eforturile in vederea imbunatatirii 
circulatiei Caii Romanului, mai ales prin crearea de piste de biciclisti si trotuare 
pietonale, modernizarea transportului in comun si asigurarea serviciilor de 
salubritate, iar impreuna cu companiile locale sau regionale sa asigurare utilitatile si 
infrastructura edilitara prin lucrari de extinderi sau reabilitari de retele. 

 
- Prin P.U.Z. studiat se propune reabilitarea strazii Capitan Ernest Tartescu si a 

racordului acesteia la Calea Romanului, prin grija investitorului, cel putin pana in 
dreptul noului acces propus in incinta.  

Se propune refacerea acestei strazi pe tronsonul mentionat, prin inlocuirea 
infrastructurii rutiere existente din beton cu mixturi asfaltice si supralargirea strazii la 
doua benzi de circulatie de 3,5m fiecare si trotuar cu pista de biciclisti pe sensul de 
intrare. 
 Se va asigura iluminatul stradal, posibile racorduri de utilitati functie de 
necesitati si cosuri de gunoi pentru colectarea deseurilor stradale. 
 

- Se propune infiintarea unui acces nou auto si pietonal in incinta, ce va fi 
utilizat ca acces privat principal al locatarilor. Accesul va fi securizat prin realizarea 
unei constructii de tip cladire poarta si paza. 
 Taficul estimat pentru crearea noului acces va fi redus, tinand cont de 
caracterul privat al locuirii (apartamente familiale tip vila), astfel nu se impune 
amenajarea de intersectie altfel decat cea simpla semnalizata. Razele de curbura 
vor fi dimensionate pentru accesul traficului usor si mediu, imracamintea urmand a 
fi realizata din mixturi asfaltice.  
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 Accesul preia si trotuarul pietonal si pista de biciclete propuse la strada 
Capitan Ernest Tartescu. 
 Se vor putea desfiinta local spatii verzi sau arbusti si arbori de pe 
amplasament, in dreptul acceselor sau supralargirilor propuse, cu interzicerea 
taierilor de arbori protejati de talie medie si mare cum ar fi nucii. 
 

- Drumurile din incinta nou propuse vor fi drumuri private, de categoria a IV-a, 
de servire locala, cu imbracaminte rutiera din mixturi asfaltice, ce asigura accesul 
la zone cu trafic redus, avand doua benzi de circulatie, cate una pe sens, de 3,00m 
latime.  

Sistemul rutier va ingloba in limitele carosabilului si pista de biciclete, cat si 
circulatia pietonala in limita acostamentelor, tinand cont de natura privata a 
traficului.  

Se vor amenaja poduri, podete peste lacuri sau cursuri de apa propuse, in 
contextul organizarii peisagistice a accesibilitatii la resedinte. Drumurile vor 
beneficia de iluminat stradal. 

 
- Drumul de pe coronamentul digului nou propus, pe toata lungimea acestuia, 

va fi balastat si va avea o latime maxima de 4,00m si va fi destinat traficului 
ocazional perimetral limtei vestice a amplsamentului, cu utilizare deasemeni 
privata.  

 
- Se vor asigura in incinta garaje si parcaje specifice functiunii destinate, de 

resedinta, pentru personal, de aprovizionare sau de interventie, izolate sau cuplate, 
cu imbracaminti rutiere din aslfat, pavele sau dale autoblocante, dimensionate 
corespunzator  

Pentru constructiile de locuinte, vor fi prevazute locuri de parcare minime 
astfel: 

- Cate un loc de parcare la 1-5 locuinte unifamiliale cu lot propriu 
- Cate un loc de parcare la 1-3 apartamente pentru locuinte semicolective cu 

acces propriu si lot folosit in comun 
- Din totalul locurilor de parcare pentru locuintele individuale vor fi prevazute 

garaje in procent de 60/100% 
 

- Se vor putea desfiinta local spatii verzi sau arbusti si arbori de pe 
amplasament, in dreptul acceselor auto sau supralargirilor auto propuse, cat si pe 
amplasamentul parcajelor si garajelor de rezidenta, cu interzicerea taierilor de 
arbori protejati de talie medie si mare cum ar fi nucii. 
  

- Organizarea circulatiei feroviare – dupa caz (constructii si instalatii necesare 
circulatiei specifice; devieri de linii, linii noi, depozitari; locuri de parcare-garare, 
etc) 

Nu este cazul 
 

- Organizarea circulatiei navale – dupa caz (lucrari, instalatii si constructii 
specifice, necesare extinderii si modernizarii transportului de marfuri si calatori; 
amenajari portuare, etc) 

Nu este cazul 
 

- Organizarea circulatiei aeriene – dupa caz (conditii impuse  amplasarii si 
modernizarii aeroporturilor; servituti impuse zonelor construite limitrofe; reducerea 
poluarii fonice, etc) 
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Nu este cazul 
 

- Organizarea circulatiei pietonale (trasee pietonale; piste pentru biciclisti; 
conditii speciale pentru persoanele cu dizabilitati) 

Circulatiile auto nou propuse in incinta amplasamentului studiat, respectiv 
drumurile private, vor ingloba in limitele carosabilului si pista de biciclete, cat si 
circulatia pietonala in limita acostamentelor, tinand cont de natura privata a 
traficului. 

Trasee pietonale si piste de biciclete de teren vor putea fi amenajate si in 
afara traficului carosabil, pe trasee diferite, in circuite sau catre diferite puncte de 
interes din incinta, executate din materiale locale, respectiv alei de pamant sau 
piatra naturala, in vederea incadrarii cat mai ecologic cu putinta in mediul natural. 

 
3.5 ZONIFICARE FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI 
URBANISTICI: 

Elaborarea prezentului Plan Urbanistic Zonal, incumba o analiza complexa si 
in perspectiva a problemelor urbanistice ale zonei, avand in vedere prevederile 
Temei de proiectare intocmite cu initiatorii lucrarii si planurile de dezvoltare 
aferente conform punctelor de vedere ale autoritatii locale. 

Planul Urbanistic Zonal propune solutii tehnice privind rezolvarea problemelor 
functionale, tehnice si estetice ale zonei. 

 
Prin realizarea acestei documentatii de urbanism se urmareste: 

- construirea unui dig de protectie in lungime de 2198,23m la limita vestica a 
amplasamentului, in extravilan, in vederea scoaterii de sub riscul inundabilitatii a 
suprafetelor de teren studiate, proprietate a investitorului. 
 
- introducerea in intravilanul municipiului Bacau, in U.T.R. 23, a unei suprafete de 
teren de 297.484,00mp(29.74ha), proprietate privata a investitorului, cu functiunea 
actuala de teren agricol in extravilan. 
 
- reglementarea urbanistica a suprafetei noi introduse in intravilan: reguli de baza 
privind modul de ocupare al terenurilor, zonificare functionala, etc. 
 
- construirea unui complex privat de locuire individuala sau semi-colectiva, ferma 
agricola, agrement, sport si servicii. 
 

Criteriile principale de organizare arhitectural urbanistica a zonei au fost in 
principal urmatoarele: 

- Zonificarea functionala a terenului aferent PUZ 
- Sistematizarea incintelor propuse, avand in vedere functiunile ce urmeaza a 

se realiza, deservirea functiunilor cu drumuri de acces , parcari 
- Stabilirea regulilor de construire pe acest teren in asa fel incat sa se 

respecte prevederile Codului Civil si legislatia specifica in domeniu 
- Stabilirea obiectivelor de utilitate publica , in acest caz a terenurilor ce vor 

trece in domeniul public al statului 
- Stabilirea unor criterii urbanistice clare, pentru a putea formula dezvoltarile 

viitoare prin “procent de ocupare a terenului”, respectiv “coeficient de utilizare a 
terenului”, regim de inaltime, etc., detaliate pe plansele cu propuneri si in 
“Regulamentul de aplicare aferent PUZ” 

- Proiectarea unei infrastructuri tehnico-edilitare corespunzatoare functiunilor 
preconizate 
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Zonificarea functionala a teritoriului este indicata in plansa U3-Reglementari 

urbanistice unde sunt evidentiate zonele functionale adaugate, care determina 
noul intravilan. 

 
Reglementari urbanistice - zonificare 
INTRAVILAN 
LI - Zona locuinte individuale  
LC – Zona de locuinte colective, semicolective 
IS - Zona institutii publice si servicii 
A - Zona pentru unitati agricole 
P - Zona pentru parcuri, spatii verzi, complexe sportive, amenajari pentru sport, 
agrement, turism, perdele de protectie 
 
EXTRAVILAN 
AG - Terenuri agricole 
AG(n) – Terenuri agricole nereglementate 
TH - Terenuri aflate permanent sub ape 
TF - Terenuri forestiere 
  
 Suprafata de teren aferenta amplasamentului studiat din extravilanul mun. 
Bacau isi pastreaza destinatia de zona terenuri agricole in extravilan conform P.U.G. 
Bacau. Prevederile urbanistice sunt descrie la capitolul anterior “3.2 Prevederi ale 
.PU.G.” 

Suprafata de teren aferenta amplasamentului studiat din intravilanul mun. 
Bacau isi pastreaza destinatia zonei functionale din cadrul unitatii teritoriale din 
care face parte (UTR23). Nu se modifica reglementarile existente ale UTR23. 
Reglementarile sunt descrie la capitolul anterior “3.2 Prevederi ale .PU.G.” 

Suprafata de teren nou introdusa in intravilan se va reglementa, in 
completarea unitatii teritoriale de referinta UTR23, cu urmatorele zone: 

 
I. ZONA DE LOCUINTE 

Zone functionale 
LI - zona de locuinte individuale cu regim de inaltime P, P+1÷2 niveluri 
LC - zona de locuinte colective formata din ansambluri cu regim de inaltime P+1÷2 
niveluri 
Functiunea dominanta – locuirea, compusa din: 
- locuinte individuale unifamiliale cu un regim mic de inaltime (P–P+1÷2niveluri), cu 
caracter urban, izolate sau cuplate 
- locuinte colective sau semi-colective plurifamiliale, cuplate, de tip vila, formate 
din apartamente cu spatii comune utilizate in comun. 
Functiunile complementare admise: 
- servicii si echipamente private aferente zonelor de locuinte si alte activitati 
nepoluante si servicii compatibile cu functiunea de locuire; 
- odihna si agrement; 
- functiuni de sport 
- circulatie pietonala si carosabila; 
- stationare autovehicule (parcaje, garaje); 
- echipare tehnico-edilitara si constructii aferente. 
Utilizari admise: 
– locuinte individuale (unifamiliale) cu caracter urban, maximum P+2 niveluri 
(12,00m. la cornisa ) în subzonele LI 
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– locuinte colective sau semi-colective (plurifamiliale) cu caracter urban, maximum 
P+2 niveluri (12,00m. la cornisa ) în subzonele LC 
– 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, alei pietonale si piste de 
biciclete private, parcaje, garaje, piscine exterioare private, spatii plantate, locuri 
de joaca pentru copii, amenajari de sport; 
Utilizari suplimentare admise in zonele mixte propuse: 
– servicii comerciale private aferente zonelor de locuinte: restaurant, bistro, 
cofetarie, cafenea, bar, club 
– servicii de sport private aferente zonelor de locuire: spatii anexe de deservire a  
dotarilor sportive, sala de antrenament pentru diferite sporturi sau sala de fitness si 
intretinere corporala, bazin acoperit, terenuri de sport in aer liber 
– administratie, paza, casa de oaspeti, servicii si dotari de deservire a functiunii de 
baza 
Utilizari interzise: 
- activitati producatoare de noxe, care genereaza trafic intens sau care prezinta 
riscuri tehnologice – incendii, explozii 
- functiuni industriale. 
Indicatori urbanistici obligatorii: 
Accese carosabile 
- accese carosabile pentru locatari; 
- accese de serviciu pentru colectarea deseurilor menajere si pentru accesul 
mijloacelorde stingere al incendiilor; 
- accese la garaje si parcaje. 
Regim de inaltime 
- Regimul de inaltime maxim admis este de trei niveluri supraterane. Suplimentar, 
este 
admisa o mansarda sau un nivel retras 
- Inaltimea maxima admisa a cladirilor, masurata la cornişa superioara sau la aticul 
ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depasi 12,00m. 
- Inaltimea maxima admisa a cladirilor, masurata la coama acoperisului sau la 
aticul nivelului retras, în punctul cel mai inalt, nu va depasi 16,00m. 
Posibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului 
- P.O.T. 40% 
- C.U.T. 1,2 
Parcaje, spatii verzi, imprejmuiri 
- Se vor respecta articolele 33, 34 si 35 cu anexele aferente din R.G.U. republicat 
 

II. ZONA PENTRU UNITATI AGRICOLE 
Zone functionale 
A - zona de unitati agricole cu regim de inaltime P, P+1÷2 niveluri 
Functiunea dominanta – ferma agricola, compusa din: 
- unitati agricole de mici dimensiuni, de tip privat, aferente locuirii 
Functiunile complementare admise: 
- functiuni de locuire 
- functiuni comerciale cu caracter extraurban si servicii tehnice; 
- functiuni de sport 
- odihna si agrement; 
- circulatie pietonala si carosabila; 
- stationare autovehicule (parcaje, garaje); 
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- echipare tehnico-edilitara si constructii aferente. 
Utilizari admise: 
- Exploatarea terenurilor în scopul productiei agricole: cultivarea produselor 
agricole, livezit, cultivarea vitei de vie, pasuni, fanete, solarii, rasadnite, sere, gradini; 
- Pepiniere viticole, pepiniere pomicole; 
- Plantatii de hamei si duzi; 
- Cultivarea plantelor cu folosinta industriala sau farmaceutica; 
- Amenajari piscicole; 
- Constructii zootehnice private de mici dimensiuni, neproductive, cu respectarea 
distantelor de protectie (grajduri, staule, padocuri) 
- Statie de cercetare agricola; 
- Depozitarea produselor agricole(hambare, soproane, magazii); 
- Lucrari si amenajari de imbunatatiri funciare; 
- Drumuri de exploatare agricola; 
- Anexe destinate personalului 
Utilizari suplimentare admise in zonele mixte propuse: 
– servicii comerciale cu caracter extraurban si servicii tehnice: alimentatie publica, 
comert alimentar, depozitare, distributie si desfacere produse comerciale, 
spalatorie auto, centru de cercetare, incubator afaceri, sediu birouri, sediu firma, 
vila, pensiune, parc activitati 
– servicii de sport: terenuri sport, spatii anexe de deservire a  dotarilor sportive, 
patinoar, teren golf, baza hipica 
– administratie, paza, casa de oaspeti, servicii si dotari de deservire a functiunii de 
baza 
Utilizari interzise: 
- constructii si activitati zootehnice productive, crescatorii 
- activitati producatoare de noxe, care genereaza trafic intens sau care prezinta 
riscuri tehnologice – incendii, explozii 
- functiunile industriale. 
Indicatori urbanistici obligatorii: 
Accese carosabile 
- accese carosabile; 
- accese de serviciu pentru colectarea deseurilor menajere si pentru accesul 
mijloacelor de stingere al incendiilor; 
- accese la garaje si parcaje. 
Regim de inaltime 
- Regimul de inaltime maxim admis este de trei niveluri supraterane. Suplimentar, 
este 
admisa o mansarda sau un nivel retras 
- Inaltimea maxima admisa a cladirilor, masurata la cornişa superioara sau la aticul 
ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depasi 12,00m. 
- Inaltimea maxima admisa a cladirilor, masurata la coama acoperisului sau la 
aticul nivelului retras, în punctul cel mai inalt, nu va depasi 16,00m. 
Posibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului 
- P.O.T. 15% 
- C.U.T. 0.5 
Parcaje, spatii verzi, imprejmuiri 
- Se vor respecta articolele 33, 34 si 35 cu anexele aferente din R.G.U. republicat 

 
Pe terenul identificat mai sus urmeaza a se realiza urmatoarele lucrari: 

LUCRARI DE CONSTRUIRE: 
Locuinte cu caracter privat 
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- locuinte individuale unifamiliale 
- locuinte colective sau semicolective – unitati familiale 
- garaje si parcaje aferente locuintelor. 
- anexe destiante personalului 

Functiuni de sport cu caracter privat 
 - terenuri de sport in aer liber 

- spatii anexe de deservire a dotarilor sportive 
- teren de golf 
- baza hipica 
- sala de antrenament pentru diferite sporturi sau sala de fitness si intretinere 

corporala 
- bazin acoperit, piscine 
- administratie, servicii si dotari de deservire a functiunii de baza 

Functiuni agricole cu caracter privat 
 - exploatarea terenurilor in scopul productiei agricole: cultivarea produselor 
agricole, livezit, pasuni, fanete, solarii, rasadnite, sere, gradini 
 - pepiniere pomicole 
 - plantatii 
 - amenajari piscicole 
 -constructii zootehnice private de mici dimensiuni, neproductive, cu 
respectarea distantelor de protectie (grajduri, staule, padocuri) 
 - depozitarea produselor agricole(hambare, soproane, magazii); 
 - anexe destinate personalului 
Lucrari hidro-tehnico-edilitare 

-dig de protectie – amenajare de protectie pentru combaterea si prevenirea 
actiunilor factorilor naturali distructivi de origine naturala (inundatii) 

- lacuri  
Drumuri si platforme 
Imprejmuire 
Amenajari exterioare si peisagistice – mobilier urban, gradini, arbori, plantatii 
decorative, etc. 

 
Intreaga investitie pe amplasament, initiata de  S.C. DEDEMAN S.R.L. Bacau, 

ca investitor principal, va fi generata de propunerea de amenajare a unui dig de 
protectie ce va scoate suprafata amplasamentului studiat din zona de 
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inundabilitate a raului Bistrita, scopul fiind de introducere in intravilan a terenurilor si 
completare a functiunii si a categoriei de folosinta a acestora pentru investitii 
imediat urmatoare intr-un complex semi-privat de locuire individuala sau colectiva, 
ferma agricola, agrement, sport si servicii. 

Digul de protectie propus a se amenaja la limita vestica a amplasamentului 
studiat, are ca scop combaterea si prevenirea actiunilor factorilor naturali 
distructivi, in special a inundatiilor posibile pe raul Bistrita datorita lipsei amenajarilor 
hidrografice de protectie limitrofe amplasamentului.  

 Digul de protectie cu o lungime propusa de 2292ml, va fi amenajat la limita 
vestica a amplasamentului, pe directia nord-sud si va facilita exploatarea terenului 
prin scoaterea acestuia din zona de inundabilitate a albiei Bistritei, respectiv 
dezvoltarea acestuia pentrui investitii ulterioare. 

Amenajarile de tip lac se propun a se amenaja in zona central-sudica a 
amplasamentului studiat, intre digul existent si digul propus. 
 
Construire dig de protectie propus 

In partea laterala spre malul stang a raul Bistrita  va fi construit digul de 
protectie (aparare impotriva inundatiilor) si anume: 

-dig protectie L=2198,23m H-variabil; 
In momentul efectuariii lucrarilor pentru dig protectie propus, se vor executa 

si lucrari pentru infiintare lac agrement cu S=3.18ha.  
Pentru construirea digului se vor executa  urmatoarele lucrari: 

• trasarea topografica a punctelor de amplasament si de nivel pentru 
construirea digului propus; 

• indepartarea stratului vegetal de pe amplasamentul digului propus; 
• umpluturi din argila si balast, compactari in straturi de 20 cm pentru a obtine 

o stabilitate sporita a digului propus. Gradul de compactare va fi de 92-
96%; 

• lateral, se  va aplica un strat de minim 10 cm de strat vegetal pentru 
inierbare. 

Pe coronamentul digului (limita proprietate pe taluzul jos) propus se va 
construi un drum din balast. Pentru construirea drumului din balast  pe 
coronamentul digului se vor executa lucrari de umplutura, lucrari de compactare si 
lucrari insamantare. Drumul de pe coronamentul digului propus va avea o latime 
de 3 m si cu o lungime de 2257.38 ml. Pentru realizarea investitiei se vor folosi 
drumurile existente si amplasamentul digului ca si cale de acces pana la finalizarea 
lucrarilor. 

Stratificatia drumului din balast ce va constitui la final si digul  este 
urmatoarea: 
-15 cm strat din balast; 
-25 cm umplutura din argila; 
-patul drumului din balast. 
Indici propusi: 

 Dig perimetral protectie  L = 2198.23 ml; 
 Suprafata aferenta dig protectie S= 19.885mp(1.98ha) 
 Volum decoperta dig  V=8761.36mc 
 Volum umplutura V=46585.65mc 
 Volumul necesar pentru construire dig = 55347.01mc; 
 Cota dig imprejmuire Z=169.00 md MN; 
 Amonte- 166.35mdMN aval; 
 Alimentarea lacului de agrement se va realiza din acviferul liber 
 H dig – variabila in functie de cota terenului si cota coronamentului. 
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 Din datele puse la dispoziţie de beneficiar rezultă următoarele valori ale 
debitelor maxime pentru diverse probabilităţi de depăşire. 

p% 0.5 1 2 5 10 

Q (m3/s) 
Depaseste 

digul 
168.55 168.20 167.60 167.10 

 
 

Construire lacuri 
Lacurile se propun a se amenaja in zona central-sudica a amplasamentului 

studiat, intre digul existent si digul propus. 
Construirea lacurilor se va realiza prin executarea lucrarilor de excavare  pe 

o suprafata de 77117 mp si pana la o adancime de 5.00m (2.5m sub nivelul 
hidrostatic). Volumul de sapatura ce va rezulta va fi de 385585mc. De la nivelul 
sapaturii generale, vor fi executate sapaturile in sant, la o adancime +0.5m fata de 
nivelul hidrostatic. Structura lacului va fi din balast  permeabil (alimentarea lacului 
se va face din acviferul liber). 

Acviferul freatic cantonat in depozitul aluvionar este alimentat de raul Bistrita 
si se observa o crestere a nivelului hidrostatic in ce 12 foraje executate din aval spre 
amonte. Debitul de captare din acviferul liber va fi acelaşi cu debitul de evacuare 
tot prin acviferul liber, adică 5l/s x ha. Datorita adancimii mici de sapatura (numai 
stratul vegetal si a aluviunilor depuse in cuva lacurilor, apele subterane de 
adancime nu vor fi afectate. 

Amenajarea considerata de agrement, va avea apa permanenta unde va fi 
populata cu specii ornamentale,  procurate de la unitatile de specialitate in puiet.  

Speciile de baza vor fi pesti ornementali. Pentru cresterea si intretinerea 
pestilor se vor furaja cu furaje ecologice. 

Trebuie specificat faptul ca lacurile ce se doresc a fi amenajate, vor fi lacuri 
de agrement, cu circuit inchis. Aceste lacuri nu vor fi folosite pentru piscicultura (in 
sensul de comercializare peste sau pescuit deschis publicului larg). 
Indici propusi: 

• Suprafata lacuri (agrement) S=771179.00mp; 
• Date hidrogeologice stabilite pe amplasament: 

 

STABILIREA COTELOR DE NIVEL  HIDROSTATIC 

Nr. foraj Cota teren natural Cota nivel hidrostatic

CTN CNH

1 165,798 161,598

2 165,127 161,427

3 165,128 161,328

4 164,947 161,397

5 164,617 161,017

6 164,26 161,46

7 164,1 161,3

8 163,465 161,415

9 163,026 161,026

10 162,715 161,165

11 163,72 160,52

12 163,274 161,324  
Date referitoare la realizarea lacului de agrement: 

• H. min. sapatura = 4.78m; 
• H max. sapatura = 5.68 m; 
• H mediu sapatura=5.22m; 
• Lungimea totala  amplasament  existent = 780.00 m; 
• Latimea maxima amplasament existent = 317.00 m; 
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• Volumul extras din cuveta lacurilor propuse = 385585mc 
• Cota luata in calcul la  nivel apa acvifer/amplasament(F11)=160.52md MN 

 
3.6 DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE: 

In functie de concluziile analizei critice a situatiei existente si de prevederile 
din PUG se vor trata urmatoarele categorii de probleme: 

- alimentare cu apa: lucrari necesare pentru  extinderea capacitatii 
instalatiilor de alimentare cu apa de la sursa, tratare si aductiune; dezvoltari ale 
retelelor de distributie din zona; modificari partiale ale traseelor de distributie 
existente, etc 

Se precizeaza ca exista in zona alimentare cu apa de la Calea Romanului, la 
care sunt racordate, prin bransament existent, constructiile anexa si cele edilitare, 
(rezervoarele de apa), iar in incinta exista si puturi forate ale fostelor sisteme de 
irigatii. 

Si strada Capitan Ernest Tartescu beneficiaza de retea de alimentare cu apa. 
Alimentarea cu apa a noilor investitii necesita bransament nou propus la 

reteaua existenta la strada Calea Romanului. 
Puturile forate existente se vor inventaria si expertiza in vederea reutilizarii pe 

cat posibil a potenitalului acestora. Noua investitie necesita sisteme de irigatii nou 
propuse ce se pot alimenta de la aceste puturi. 
 

- alimentare cu energie electrica: asigurarea necesarului de consum electric; 
propuneri pentru noi statii sau posturi de transformare; extinderi sau devieri de linii 
electrice; modernizarea iluminatului public, etc 

Se precizeaza ca exista in zona retea de alimentare cu energie electrica la 
strada Calea Romanului, de unde exista si punct de alimentare pentru constructiile 
anexa de pe amplasament, cat si la strada Capitan Ernest Tartescu. 

Functie de necesarul puterilor instalate a consumatorilor propusi in etapa 
ulterioara de investitie, se va solicita punct de conexiune cu post de transformare, 
cu racordare la reteaua existenta la Calea Romanului. 

La limita nordica amplasamentul este strabatut de o retea de inalta tensiune 
LEA 110kV ce prevede o zona de protectie de 37m. Se vor asigura masurile de 
respectare a zonei de protectie fata de constructii pe acest traseu. 

 
- telecomunicatii: extinderea liniilor de telecomunicatii; noi amplasamente 

pentru oficii postale, centrale telefonice, relee, posturi de radio si TV, etc 
Se precizeaza ca exista in zona retele de telefonizare la strada Calea 

Romanului, de unde exista si punct de racord pentru constructiile anexa de pe 
amplasament, cat si la strada Capitan Ernest Tartescu. 

Se va realiza racord nou, cat si extindere de retea pentru a acoperi 
necesarul local al fiecarui consumator. Racordul este propus a se realiza de la 
reteaua existenta la Calea Romanului. 

 
- alimentare cu caldura: sisteme de incalzire propuse; tipuri de combustibil; 

modernizari sisteme existente, etc 
Constructiile si amenajarile propuse vor utiliza gaze naturale ca si combustibil 

in principal, existand si posibilitatea de utilizare de sisteme alternative de producere 
a energiei (pompe de caldura, panouri solare sau fotovoltaice). 

 
- alimentare cu gaze naturale – dupa caz: extinderi ale capacitatilor 

existente; procedura de urmat pentru aprobarea introducerii alimentarii cu gaze 
naturale, etc. 
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Strada Capitan Ernest Tartescu nu dispune de alimentare cu gaze naturale. 
Exista alimentare cu gaze naturale la strada Calea Romanului si un 

bransament existent pentru constructiile anexa existente pe amplasament, 
insuficient pentru noile consumuri, propus pentru desfiintare. 

Noua investitie va necesita bransament nou sau extindere de retea si statie 
de reglare masurare, conform necesarului de consum de gaze naturale preconizat. 
Punctul de racord va fi la reteaua de alimentare existenta la Calea Romanului. 

 
- gospodarie comunala: amenajari pentru sortarea, evacuarea, depozitarea 

si tratarea deseurilor, extinderi pentru baze de transport in comun: constructii si 
amenajari specifice, etc. 

La strada Calea Romanului exista retea de canalizare unitara, menajera si 
pluviala. 

Strada Capitan Ernest Tartescu nu dispune de canalizare menajera sau 
pluviala. 

Pe amplasament nu exista retele de canalizare menajera, pluviala sau 
instalatii de retentie sau epurare a apelor menajere si pluviale si nici bransament la 
reteaua de canalizare oraseneasca la Calea Romanului. 

Se propune realizarea unui sistem de canalizare menajera in incinta  si 
bransament la reteaua de canalizare existenta la Calea Romanului, sau sisteme de 
preepurare, functie de solutiile adoptate cu avizatorul, respectiv compania  de 
furnizare apa-canal oraseneasca. 

 
3.7 PROTECTIA MEDIULUI: 
In functie de concluziile analizei de evaluare a impactului asupra mediului 

pentru zona studiata (studiu de fundamentare) se formuleaza propuneri si masuri 
de interventie urbanistica, ce privesc: 

- Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare (emisii, deversari, etc) 
Este de presupus ca dezvoltarea urbanistica a zonei conform propunerilor 

prezentului P.U.Z. va avea o influenta benefica si asupra factorilor de mediu: 
- Se va asigura un sistem centralizat al evacuarii apelor uzate cu 

racordarea acestuia la sistemul de canalizare public ; 
- Se va asigura un sistem centralizat de alimentare cu apa potabila; 
- Se vor recupera terenurile degradate cu reamenajarea acestora cu noi 

amenajari de spatii verzi, plantate; 
- Se va asigura un sistem controlat de depozitare si indepartare a deseurilor 

si gunoiului; 
- Obiectivele nou propuse nu sunt poluante. 
- Prin propunerile formulate privind dezvoltarea zonei au fost cuprinse 

masuri pentru eliminarea surselor de poluare, prevenirea producerii 
riscurilor naturale, depozitarea controlata a deseurilor, recuperarea 
terenurilor degradate, dezvoltarea si organizarea sistemelor de spatii verzi, 
eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatii si a 
retelelor edilitare majore. 

- Imobilele vor avea zone prevazute cu containere pentru depunerea resturilor 
menajere solide care se vor indeparta la depozite de gunoi prin serviciile de 
gospodarire publica specializata. 

 
- Prevenirea producerii riscurilor naturale 

Prin natura sa, proiectul analizat în prezentul studiu este bine definit atât prin 
elementele lui cât si privind modul de execuție şi schimbările produse. Practic, 
impacturile pe termen scurt sunt identice cu cele din perioada de construcție-
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montaj şi perioada imediat următoare. Impactul pe termen lung este 
nesemnificativ. 

În perioada de execuție pot apărea accidente de muncă în manevrarea 
utilajelor. Aceste tipuri de accidente de muncă nu au efecte asupra mediului 
înconjurător, având caracter limitat în timp și spațiu, dar pot produce pierderi de 
vieți omenești sau pot conduce la invaliditate temporară sau definitivă. De 
asemenea, ele pot avea și efecte economice negative prin pierderi materiale și 
întârzierea finalizării lucrărilor. 

Măsuri de prevenire a accidentelor - Beneficiarul trebuie să ia măsuri de 
atenționare a existenței unor riscuri posibile. Se va face instructaj periodic 
personalului angajat în toate lucrările necesare înfințării culturii, dar și pe timpul de 
dezvoltare a culturii. 

Se consideră situație de risc oricare dintre presiunile descrise mai sus, 
respectiv: 
• Impactul asupra nivelului hidrostatic din puțurile forate aflate pe malul drept 
al râului Bistrita (frontulde captare Gheraesti); 
• Influențe asupra debitului freaticului prin realizarea lacului de agrement, care 
preia o parte din apa subterană; 
• Îngustarea secțiunii de scurgere a albiei râului Bistrița, prin construcția digului 
de protecție. 

Toate aceste situații de risc pot conduce la manifestarea unui impact. 
Impactul nu poate fi unul semnificativ însă se impune aplicarea de măsuri de 
prevenire care pot face parte din planul de prevenire a inundatiilor în zona studiată 
(ridicarea cotei digurilor peste cota de inundare in zonele de risc). 

 
- Epurarea si preepurarea apelor uzate 

Se propune realizarea unui sistem de canalizare menajera in incinta  si 
bransament la reteaua de canalizare existenta la Calea Romanului, sau sisteme de 
preepurare, functie de solutiile adoptate cu avizatorul, respectiv compania  de 
furnizare apa-canal oraseneasca. 

 
- Depozitarea controlata a deseurilor 

Deşeurile rezultate în amplasamentele lucrării sunt următoarele: 
- menajere; 
- rezultate în perioada de execuţie; 

Deşeurile din construcţii se clasifică după cum urmează: 
- pământ (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre; 
- materiale izolante și materiale de construcţii cu conţinut de azbest; 
- alte deşeuri de la costructii și demolări. 

Substanţele toxice și periculoase pot fi: carburanţi, lubrifianţi. 
De asemenea, deşeurile menajere sau asimilabile care vor fi generate pe 

amplasament în perioada de execuţie. 
Utilajele și mijloacele de transport vor fi aduse în stare normală de funcţionare 

având efectuate reviziile tehnice și schimburile de ulei în ateliere specializate.  
Activitatea folosinţă a investiţiei nu presupune utilizarea de substanţe toxice și 

periculoase. 
Cantităţile de deşeuri pot fi apreciate global, după listele cantităţilor de 

lucrări. 
 

- Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri, plantari de zone 
verzi, etc 



PRO  ECT

         PIATRA NEAMT 
 J 27/737/27.04.2005 
 TEL:0742/988212 ;0723/302724 

33 
 

Construire dig de protectie 
Cota coronamentului digului propus pe malul stâng nu este depășit de 

nivelul maxim al apei pentru niciunul din debitele luate în calcul.  
În ceea ce privește cota coronamentului digului existent de pe malul drept, 

pentru debitele luate în calcul, în cateva secțiuni, acesta este depășit de nivelul 
maxim al apei, iar în celelalte este la limita în pericol, foarte aproape de 
coronament. 

S-au analizat principalele căi potențiale de afectare a calității pânzei 
freatice din care se face alimentarea cu apă, cauzate de realizarea lacului de 
agreement si a digului perimetral pe malul sting al Bistritei. Rezultatele evaluării sunt 
rezumate în tabelul de mai jos. 
 Evaluarea căilor potențiale de afectare a calității apei freatice 

Nr. 
crt. 

Presiune 
potențială 
exercitată 

Impact potențial 
și cuantificare 

Măsuri de 
prevenire 

Impact 
rezidual 

Măsuri 
de 
reducere 

1 

Asupra debitului 
freaticului prin 
realizarea lacului 
de agrement 
(Frontul de 
captare 
Gherăești) 

Asupra nivelului 
hidrostatic din 
puțurile forate 
aflate pe malul 
drept. 
Negativ minor 

Aplicarea 
regulamentului 
de exploatare și 
întreținere 

NU NU e 
cazul 

2 

Prin îngustarea 
secțiunii de 
scurgere a albiei 
râului Bistrița, prin 
construcția digului 
de protecție. 

Depășirea 
coronamentului 
digului din 
dreapta la 
probabilitate de 
depășire 0,5% 
Negativ moderat 

Supraînălțarea 
digului malului 
drept cu 
înălțimile minime 
de gardă 

NU NU e 
cazul 

Chiar dacă impactul se manifestă, acesta este în toate cazurile, minor, local, 
temporar și reversibil, astfel încât nu se prefigurează o depreciere semnificativă 
asupra cantității și calității freaticului din care se alimentează sistemul de apă. 

Practic cu sau fără construcția proiectului (dig perimetral și lac agrement pe 
malul stâng), malul drept prezintă aceleași pericole privind calitatea și cantitatea 
freaticului  precum și gradul de inundabilitatea și depășirea coronamentului la 
probabilitatea de 0,5 %. Digul construit pe malul stâng având un impact minor 
(nesemnifivativ), asupra secțiunii de curgere a râului Bistrița. 

În ceea ce privește siguranța și protecția puțurilor de captare a apei 
potabile aflate pe malul drept al Bistriței și pentru debite cu probabilități mici 
(debitele de verificare) se recomandă supraînălțarea digului malului drept cu 
înălțimile minime de gardă prevăzute în STAS-urile în vigoare corespunzător clasei și 
categoriei de importanță a obiectivului. 

 
- Organizarea sistemelor de spatii verzi 

Zona se propune a fi un domeniu privat ce se va integra in mediul 
inconjurator existent, fara sa afecteze aspectul zonei, intr-un mod cat mai natural 
cu privinta, cu minime interventii. 

In adancimea teritoriului studiat beneficiarul doreste dezvoltarea unei zone 
private cu functiuni de locuire si activitati conexe locuirii: amenajari pentru sport, 
odihna si agrement, cat si amenajari agricole de tip ferma, toate amplasate intr-un 
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cadru natural descris de pasuni, fanete, paduri, dar si de amenajari de spatii verzi, 
lacuri si livezi. 

- Se reglementeaza spatii verzi si plantate pe suprafata propusa de introdus in 
intravilan, astfel: 

- Pentru constructiile de locuinte vor fi prevazute spatii verzi si plantate, in 
functie de tipul de locuire, dar nu mai putin de 2mp/locuitor. 

- Pentru constructiile comerciale vor fi prevazute spatii verzi si plantate, cu rol 
decorativ si de agrement, in exteriorul cladiii sau in curti interioare in proportie de 2-
5%  din suprafata imobilului aferent. 

- Pentru constructiile sportive sau agricole private, aferente locuirii, spatiile verzi 
si plantate se vor norma la fel ca spatiile comerciale, in proportie de 2-5%, tinand 
cont de caracterul privat al acestor functiuni. 

Spatiile verzi si plantate sau de aliniament existente si propuse pe 
amplasament, vor avea o pondere majora in amenajarea terenului studiat, tinand 
cont de suprafata mare a terenurilor agricole din extravilanul ramas si intravilanul 
propus, aproximativ 80% din teritoriu, ce vor avea categorii de folosinta pasuni, 
fanete, livezi, vii, lacuri, plantatii, gradini, etc. 

Chiar daca suprafetele de livada cu autorizatie de defrisare nu au fost 
defrisate in totalitate, investitorul va pastra partial sau va regenera suprafete de 
livada existente. In afara de plantatiile de mar, mai sunt si plantatii de catina sau 
aluni, pe care investitorul ar vrea sa le valorifice. 

Pe amplasament se regasesc si plantatii de arbori, in aliniamentul strazii  
Capitan Ernest Tartescu, in lungul digului existent de o parte si de alta a acestuia 
cat si partial in lungul strazii Calea Romanului si la baza taluzului de la limita estica a 
amplasamentului. 

Se vor putea taia arbusti si arbori de pe amplasament, in dreptul acceselor 
auto sau supralargirilor auto propuse, a constructiilor propuse cat si pe 
amplasamentul parcajelor si garajelor aferente, pe suprafetele necesare construirii 
digului de protectie si a lacurilor propuse, cu interzicerea taierilor de arbori protejati 
de talie medie si mare cum ar fi nucii. 
 

- Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate 
Prin natura sa, această investiţie nu se numără printre cele care aduc 

impacturi majore şi nu contravine prevederilor Planului de management. 
Construcţiile vor fi în armonie cu peisajul local. 

Nu se vor cauza pierderi însemnate de suprafeţe ale habitatelor naturale din 
zonă. 

Construirea lacurilor de agrement nu reprezintă un proiect cu potenţial 
perturbator major, atât pentru peisaj, pentru speciile de păsări protejate sau pentru 
factorii de mediu în general. Nu vor fi emisii de substanţe poluante, deşeurile vor fi 
depozitate conform legii, nu va fi un trafic intens, luminozitate intensă în timpul 
nopţii, emisii de zgomot peste limitele admise, iar locaţia nu oferă un potenţial de 
dezvoltare viitoare a unor activităţi intensive sau cu impact major asupra mediului. 

Multe dintre speciile de păsări care tranzitează zona pot fi dimpotrivă 
interesate de condiţiile de hrană şi eventual adăpost oferite de viitoarea investiţie, 
de altfel multe dintre speciile de păsări sunt suficient de permisive faţă de prezenţa 
umană astfel încât să poată profita de oportunităţile oferite. 

Zona prezintă deja aspecte de antropizare. Pe amplasament nu sunt 
prezente habitate de interes comunitar care să necesite măsuri de protecţie 
specială.  

Speciile de păsări listate în Formularul standard Natura 2000 şi enumerate în 
Anexa II a Directivei 92/43/CEE, pot fi prezente pe amplasament, însă prin natura 
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lor, lacurile de agrement cu suprafata de 771179.00mp  nu vor avea un impact 
negativ semnificativ astfel cum este prevăzut la art. 28 al OUG 57/ 2007 cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Singura etapă care va avea un potenţial impact perturbator asupra speciilor 
de păsări care fac obiectul protecţiei în aria de protecţie avifaunistică  ROSPA0063 
Lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti, este cea de construire, prin zgomotul 
suplimentar, generarea deşeurilor, etc. 

 
- Refacere peisagistica si reabilitare urbana 

Zona se propune a fi un domeniu privat ce se va integra in mediul 
inconjurator existent, fara sa afecteze aspectul zonei, intr-un mod cat mai natural 
cu privinta, cu minime interventii. 

Construcţiile nou propuse a se realiza vin să imbunătăţească  aspectul  
arhitectural şi calitatea vieţii în aceasta zona a municipiului. 

 
- Valorificarea potentialului turistic si balnear – dupa caz 

Accesul imediat si facil la zona ecologica avifaunistica Lacul Bacău II, 
administrata de Centrului  Regional  de Ecologie Bacau, ar putea atrage 
dezvoltarea unitatilor turistice, recreative sau de agrement/sport in zona. 
 

- Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatie si al 
retelelor edilitare majore 
Constructiile situate in extravilanul amplasamentului studiat, foste anexe 

gospodaresti ale incintei pomicole, aflate in stadiu de degradare si neutilizate, se 
vor desfiinta in vederea eliberarii terenurilor. 

Drumurile de exploatare agricola, balastate sau de pamant, din incinta 
amplasamentului studiat, se vor desfiinta, deoarece nu mai raspund necesitatilor 
de organizare a circulatiei propuse. 
 

3.8 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA: 
Pentru a facilita prevederea  si urmarirea realizarii obiectivelor de utilitate 

publica sunt necesare urmatoarele operatiuni: 
- Listarea obiectivelor de utilitate publica 
Incinta amplasamentului studiat va fi una de tip privat, destinat rezidentilor 

exclusiv, cu acces public vizitator ocazional, controlat, de scurta durata, sau a 
membrilor de club cat si a personalului angajat, administrativ sau de prestare de 
servicii, dar si de interventie.  

 
- Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil 

(teren+constructii) din zona, conform Legii213/1998  
Terenurile constituite in amplasamentul studiat, extravilan sau intravilan, sunt 

proprietati private ale persoanelor fizice sau juridice si nu vor fi cedate domeniului 
public de interes local sau national prin dezmembrari, schimburi de teren sau de 
categorie de destinatie. 

Strazile Calea Romanului si Capitan Ernest Tartescu sunt in proprietate publica 
de interes national, judetean sau local. 

Terenurile aflate in extravilanul zonei studiate si anume digul de aparare, 
lacul de acumulare, albia raului Bistrita si padurea invecinate, sunt in proprietate 
privata de interes national, judetean sau local. 

  
- Determinarea circulatiei terenurilor  intre detinatori, in vederea realizarii 

obiectivelor propuse 
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Propunerile de modernizare sau refacere a strazii Capitan Ernest Tartescu pe 
sectorul pana la accesul principal propus pe amplasament, se va realiza pe 
domeniul public al municipiului Bacau, de catre investitor, in numele proprietarului, 
respectiv Primaria mun. Bacau. 

In zona studiata, din strada Capitan Ernest Tartescu, se propune trecerea 
unui drum din proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice in proprietate 
publica de interes local; este vorba de drumul de acces la lotizarile de locuinte 
aflate in proprietatea S.C. Dedeman S.R.L.  

Tot din strada Capitan Ernest Tartescu se propune intabularea inscrierii 
dreptului de proprietate publica de interes local asupra drumului de acces la 
constructia sociala „Asociatia Lumina”. 

 
 

4. CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE: 
Concluzii privind: 

- Inscrierea amenajarii si dezvoltarii urbanistice propuse a zonei in 
prevederile PUG 

- Categorii principale de interventie, care sa sustina materializarea 
programului de dezvoltare. 

- Prioritati de interventie 
- Aprecieri ale elaboratorului PUZ asupra propunerilor avansate, eventuale 

restrictii 
Lucrarile necesare de elaborat in perioada urmatoare: 

- Proiecte prioritare de investitii, care sa  asigure realizarea obiectivelor, in 
special in domeniul interesului general. 

- Montaje ale etapelor viitoare (actori implicati, atragerea de fonduri, 
etape de realizare, programe de investitii, etc) 

Planul Urbanistic Zonal reprezinta actul de autoritate al administratiei publice 
locale utilizat in clarificarea conditiilor de autorizare a obiectivelor nou propuse in 
terenuri, evidentiindu-se posibilitatea utilizarii terenurilor si a amplasarii de alte 
obiective care vin să completeze zona cu functiuni solicitate de populaţie, cu 
utilităti şi servicii specifice.  

Scopul prezentei documentatii P.U.Z. este sistematizarea zonei si crearea de 
solutii optime care sa satisfaca optiunile factorilor locali de decizie si implicit a 
beneficiarului, precum si imbunatatirea aspectului arhitectural – urbanistic al zonei, 
in vederea stabilirii categoriilor de investitii, a reglementarilor si restrictiilor impuse 
de: 

 Incadrarea in Planul Urbanistic General/Zone functionale; 
 Circulatia si echiparea edilitara; 
 Tipul de proprietate asupra terenurilor. 
In vederea continuarii firesti a functiunii existente, atat la nivel urbanistic cat si 

economic, reglementata la nivelul UTR23 ca si zona de institutii publice si servicii, se 
propune  dezvoltarea acesteia in zona amplasamentului descrisa de deschiderea 
la strada Calea Romanului. Se impune astfel dezvoltarea zonei de servicii si institutii, 
in vederea satisfacerii cerintelor locale si dezvoltarii mediului socio-economic. 

In adancimea teritoriului studiat beneficiarul doreste dezvoltarea unei zone 
private cu functiuni de locuire si activitati conexe locuirii: amenajari pentru sport, 
odihna si agrement, cat si amenajari agricole de tip ferma, toate amplasate intr-un 
cadru natural descris de pasuni, fanete, paduri, dar si de amenajari de spatii verzi, 
lacuri si livezi.  
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Zona se propune a fi un domeniu privat ce se va integra in mediul 
inconjurator existent, fara sa afecteze aspectul zonei, intr-un mod cat mai natural 
cu privinta, cu minime interventii. 

Construcţiile nou propuse a se realiza vin să imbunătăţească  aspectul  
arhitectural şi calitatea vieţii în aceasta zona a municipiului. Amplasarea 
obiectivelor propuse in teren va vitaliza si dinamiza  zona existenta, realizandu-se 
astfel o zona cu caracter rezidential, oferind un cadru de viata de calitate ridicat 
viitorilor proprietari. 

Pentru buna functionare a ansamblului locativ, din punct de vedere edilitar, 
se vor realiza sisteme de alimentare cu apa si canalizare, solutii pentru energie 
electrica si termica, telefonizare, etc. 

Beneficiarul va asigura o derulare rapidă a lucrărilor de construcţie si 
amenajare  pentru a nu crea disconfort în zonă pe durata execuţiei.  

Faţă de aliniamentul şi regimul de înălţime propus prin prezentul proiect, 
autorizarea construcţiilor în zona studiată se va supune condiţiilor  impuse prin 
Regulamentul Local de Urbanism aprobat. 
 
 
 
 

Responsabil urbanism si amenajarea teritoriului: arh. Valentin Cociorva 
Sef proiect: arh. Marius Vadeanu 

S.C. CREATIV PROIECT S.R.L. 
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P.U.Z. - INTRODUCERE TERENURI IN INTRAVILAN, CONSTRUIRE DIG DE PROTECTIE IN VEDEREA SCOATERII 
TERENURILOR DIN ZONA INUNDABILA, DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE, CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE, 

FERMA AGRICOLA, SERVICII, AGREMENT SI SPORT, ANEXE, DRUMURI SI PLATFORME, LAC ACUMULARE, AMENAJARI 
EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, LUCRARI HIDRO-TEHNICO-EDILITARE 

Calea Romanului, nr.237, municipiul Bacau, jud. BACAU 
PR. NR. 1/2019 

 

 
PARTEA a II-a: 

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. 
 
 

I. DISPOZITII GENERALE: 
 

1. ROLUL RLU: 
Regulamentul local de urbanism reprezinta o piesa de baza reprezentand 

reglementarile stabilite prin P.U.Z., documentatie de urbanism cu caracter de 
reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a 
terenurilor si de realizare a constructiilor. 

 
2. BAZA LEGALA A ELABORARII P.U.Z.: 
La baza elaborarii Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent P.U.Z. 

stau: 
a. Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G.R. 525/1996 si 

ghidul de aplicare al R.G.U. aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/10.04.2000 
b. Reglementarile cuprinse in PUG Bacau si in prescriptiile 

regulametului local de urbanism aferente PUG, pentru zona ce face obiectul PUZ 
 
3. DOMENIUL DE APLICARE: 
Prescriptiile cuprinse in R.L.U. sunt aplicabile pentru intregul teritoriu ce face 

obiectul prezentului studiu P.U.Z. si odata aprobat impreuna cu planul urbanistic 
zonal, P.U.Z. constituie act de autoritate al administratiei locale. 
 
 

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR: 
 

4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA 
PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT: 

Terenuri agricole din extravilan 
Utilizarea pentru constructii a terenurilor din extravilan, în limitele teritoriului 

administrativ al municipiului Bacau, se poate face numai cu respectarea Legii 
18/1991 si Legii 50/1991(republicata 1997) si a Legii 101/mai 2008, referitoare la 
construirea anexelor gospodaresti. 

Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenurile agricole din 
extravilan este posibila respectand prevederile art. 3 din R.G.U. 
Terenuri agricole din intravilan 
 Autorizarea executarii constructiilor pe terenurile agricole din intravilan este 
permisa pentru toate tipurile de constructii si amenajari specifice localitatilor, cu 
respectarea zonarii functionale conditiilor impuse de legea 50/1991 (republicata 
1997) “terenurile destinate pentru constructii evidentiate în intravilan se scot din 
circuitul agricol, temporar sau definitiv, prin autorizatia de construire”. Conform legii, 
suprafetele de teren scoase din circuitul agricol se vor comunica de catre 
autoritatile locale la OCPI Bacau. 
Terenuri acoperite de paduri 
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Se vor constitui în perimetre speciale plantatiile si vegetatia forestiera cu rol 
deosebit deprotectie a solurilor, care vor fi protejate la randul lor conform cadrului 
silvic. Detinatorii acestor perimetre speciale sunt obligati sa asigure protectia si 
statutul lor juridic. 

Potrivit art. 7 alin (4) din Legea 46/2008 “ Este interzisă includerea pădurilor în 
intravilan” 
Terenuri acoperite de ape 

Autorizarea executarii constructiilor în apropierea apelor de suprafata si 
subterane folosite ca surse de de alimentare cu apa potabila pentru populatie, 
industrie si agricultura va tine cont de H.G. 101/1997 cap. III –IX în care se 
precizeaza conditiile ce trebuie respectate pentru protectia surselor de alimentare 
cu apa de suprafata si subterana, precum si articolele ordinului MAPPM NR. 277/97 
privind intocmirea documentatiilor de gospodarire a apelor. 

In cazul în care prin studiile de impact nu s-au stabilit alte distante, distantele 
minime de protectie sanitara, recomandate intre zonele protejate si o serie de 
unitati care produc disconfort si unele riscuri sanitare, sunt cele stabilite prin Ordinul 
M.S. 536/1997. 
Zone naturale protejate - monumente cu valoare peisagistica 

Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor în zone cu valoare 
peisagistica sau zone naturale protejate se va face conform art. 8 R.G.U. 
 

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA 
INTERESELUI PUBLIC. 

Autorizarea executarii tuturor constructiilor va tine seama de zonele de 
servitute,si de protectie a sistemelor de alimentare cu energie electrica, termica, 
conductelor de gaze,apa,canalizare, cai de comunicatii, si a altor lucrari de 
infrastructura conf art. 11 din RGU. 

Zonele de protectie fata de retelele de alimentare cu energie electrica sunt 
- în zona retelei de medie tensiune - 20 kV – 12m; 
- în zona retelei de inalta tensiune - 110 kV – 18m; 
 In functie de specificul activitatilor, trebuie tinut seama ca autorizarea 
executarii constructiilor cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice se va 
supune prevederilor art. 12 din RGU. 
Securitatea la incendii: 

- ansamblurile de locuinte şi institutii publice vor fi comasate sau grupate la 
distante 
nenormate între ele (cu respectarea limitelor stabilite de codul civil), în limitele unor 
compartimente de incendiu specifice, cu arii maxime admise în functie de 
destinatie, gradul de rezistenta la foc cel mai dezavantajos, riscul de incendiu şi 
numarul de niveluri cel mai mare (luand în calcul suma ariilor construite efective); 

- constructiile independente si gruparile sau comasarile de constructii 
constituite conform aliniatului precedent, se amplaseaza astfel incat sa nu se 
permita propagarea incendiilor o perioada de timp normata sau, în cazul prabusirii, 
sa nu afecteze obiectele invecinate, respectandu-se distantele mentionate la art. si 
tab. 2.2.2 din normativul de siguranta la foc al constructiilor P118-99. 

Structura constructiilor nou autorizate trebuie sa respecte normele impuse de 
Legea 10/1996 privind calitatea, stabilitatea si siguranta in exploatare. Autorizarea 
constructiilor se va face pe baza de proiecte intocmite de persoane autorizate 
conform Legii 50/1991 republicata; 
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6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 
Conditiile de amplasare si conformare a constructiilor vor respecta 

prevederile R.G.U. si sunt în functie de specificul constructiilor. 
Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii 

compatibilitatii dintre destinatia constructiei si functiuneaa dominanta a zonei, 
stabilita prin documentatia de urbanism. 

Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea conditiilor si a 
recomandarilor de orientare fata de punctele cardinale pentru asigurarea 
iluminatului natural si a insoririi. 

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista 
posibilitati de acces la drumurile publice direct sau prin servitute, care sa permita 
accesul autospecialelor de interventie pentru stingerea incendiilor. 

Unitatile de servicii amplasate in zone de locuire vor respecta distantele 
minime obligatorii fata de aliniament prevazute in planul unitatilor teritoriale de 
referinta. 

Amplasarea constructiei se va face în functie de destinatia, importanta si 
situarea acestora în contextual urban existent, cu respectarea prevederilor art.24 
din R.G.U., a precizarilor din Ghidul privind elaborarea si aprobarea regulamentelor 
locale de urbanism aprobat cu ORDINUL M.L.P.A.T. NR.21/N/10.04.2000 si a Codului 
Civil art. 461-471, art. 590-599 si art. 610-614. 

 
7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII 
Constructiile nou propuse trebuie sa aiba in mod obligatoriu asigurat accesul 

dintr-o cale de circulatie publica, in conditii in care sa faca posibila actiunea in 
bune conditii a mijloacelor de interventie in caz de incendiu. Accesele carosabile 
nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier urban si trebuie sa fie pastrate libere in 
permanenta. 
  Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor de orice fel este permisa 
numai daca se asigura accese pietonale potrivit importantei si destinatiei 
constructiei. 
   Accesele pietonale – trotuarele – vor fi dispuse in paralel cu carosabilul strazii. 
Dimensionarea trotuarelor se va realiza in functie de marirea fluxului de pietoni care 
asigura deplasarea acestora in conditii de confort si de siguranta. Se vor avea in 
vedere si exigentele impuse de circulatia persoanelor cu handicap. 
 

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA 
Cladirile vor fi in mod obligatoriu racordate la toate tipurile de retele tehnico-

edilitare existente in zona si vor avea posibilitatea de racordare la retelele publice 
proiectate; 

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista 
posibilitatea racordarii de noi consumatori la retelele existente de apa, la instalatiile 
de canalizare si de energie electrica. 

Extinderile de retele sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se 
pot realiza de catre investitor sau beneficiar, partial sau în intregime, dupa caz, în 
conditiile contractelor incheiate cu Consiliul Local si cu respectarea parametrilor 
tehnici stabiliti prinP PUG. 

Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta 
în intregime de investitor sau de beneficiar. 
 

9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU 
CONSTRUCTII 
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Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a 
cladirilor invecinate si a caracterului zonei, fara ca diferenta de inaltime sa 
depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile imediat invecinate. 

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul 
exterior nu contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al 
zonei. Compozitia urbana este acordul dintre functiune, mod de construire, 
expresie plastica si economica. 

Este interzisa autorizarea constructiilor al caror aspect arhitectural depreciaza 
valoarea peisajului. 

 
10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI 

IMPREJMUIRI 
 Parcajele sunt spatii amenajate la sol pentru protejarea autovehiculelor.  

Suprafata parcajelor se determina in functie de capacitatea constructiilor 
din jur si a terenului aflat la dispozitie. 
Spatii verzi si plantate: 
   In functie de specificul zonei se vor stabili suprafetele de spatii verzi. 
   Se vor respecta prevederile art. 34 si Anexa 6 din R.G.U. privind obligatia 
mentinerii sau crearii de spatii si plantate în functie de destinatia si capacitatea 
constructiei si legea 343/2007 privind imbunatatirea calitatii mediului prin realizarea 
de spatii verzi în localitati. 
Imprejmuiri: 

Se recomanda ca odata cu avizarea investitiei sa fie avizat si sistemul de 
imprejmuire. Se recomanda ca indiferent de solutiile adoptate acestea sa faca 
obiectul proiectelor de specialitate intocmite de arhitecti sau peisagisti, ce vor fi 
supuse aprobarilor legale. 
 
 

III. ZONIFICARE FUNCTIONALA: 
 

11. UNITATI SI SUBUNITATI FUNCTIONALE 
 
INTRAVILAN 
LI - Zona locuinte individuale propusa / existenta 
LC - Zona locuinte colective, semicolective propusa 
A - Zona pentru unitati agricole propusa 
IS - Zona institutii publice si servicii existenta 
P - Zona pentru parcuri, spatii verzi, complexe sportive, amenajari pentru sport, 
agrement, turism, perdele de protectie - existenta 
Zona mixta propusa (utilizari suplimentare admise)  
- zona locuinte, servicii, sport/agrement/spatii verzi 
Zona mixta propusa (utilizari suplimentare admise)  
- zona unitati agricole, locuinte, servicii, sport/agrement/spatii verzi 
 
Reconversie existenta 
- zona locuinte, servicii, sport/agrement/spatii verzi 
 
EXTRAVILAN 
A - Terenuri agricole 
A(n)  - Terenuri agricole nereglementate 
TH - Terenuri aflate permanent sub ape 
TF - Terenuri forestiere / spatii verzi 
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IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE: 
 

I. Zona terenuri agricole in extravilan 
Utilizarea pentru constructii a terenurilor din extravilan, in limitele teritoriului 

administrativ al municipiului Bacau se poate face numai cu respectarea Legii 
nr.18/1991 republicata, Legii nr.50/1991, republicata si a Legii nr.101/2008 referitoare 
la construirea anexelor gospodaresti. 

Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenuri agricole din 
extravilan este permisa pentru functiunile si in conditiile stabilite de lege. 

Pe terenurile din extravilan se pot executa lucrari pentru retele magistrale, cai 
de comunicatie, amenajari pentru imbunatatiri funciare, retele de telecomunicatie 
ori alte lucrari de infrastructura, constructii/amenajari pentru combaterea si 
prevenirea actiunilor factorilor naturali distructivi de origine naturala (inundatii, 
alunecari de teren), anexe gospodaresti ale exploatatiilor agricole, precum si 
constructii si amenajari speciale. 

 
II. Zona de institutii publice si servicii 
Functiunea aprobata prin PUG/2012 este zona pentru institutii publice, servicii, 

inclusa in UTR23 si teren agricol in extravilan. 
Functiunea dominanta a zonei: 
- Institutii publice reprezentative, institutii publice de interes regional sau 

local, servicii, comert, situate in cladiri independente sau cu alte functiuni (ex, la 
parterul blocurilor de locuit) 

- Zona cu institutii de interes public si/sau terenuri libere care prin 
adaugare de noi obiective va conduce la ridicarea gradului de confort urban 

Functiunile complementare admise ale zonei sunt: locuire; odihna si 
agrement (spatii verzi amenajate si platforme pietonale aferente obiectivelor 
propuse); circulatie pietonala si carosabila; stationare autovehicule 
(parcaje,garaje); echipare tehnico-edilitara si constructii aferente 

Utilizari admise: functiuni administrative, financiar-bancare, comerciale cu 
caracter urban/extraurban, cult, cultura, invatamant, sanatate, sport, turism cu 
caracter intraurban, aferente infrastructurii de transport public, aferente zonelor de 
locuire (servicii de proximitate), echipamente publice aferente zonelor de locuinte. 

Utilizari interzise: Este interzisa realizarea de: 
- Constructii care prin destinatie produc noxe, polarizeaza sau 

genereaza trafic intens sau pot genera riscuri tehnologice – unitati servicii de mica 
industrie sau cu profil agricol 

- Constructii nereprezentative pentru oras care prin conformare, 
volumetrie sau aspect exterior depreciaza valorile general acceptate ale 
urbanismului si arhitecturii 

- Constructii care nu sunt legate direct de activitati permise in zona 
- Constructii cu carecter premanent sau provizoriu (tarabe, chiscuri) pe 

domeniul public, fara obtinerea avizelor legale 
- Plantatii inalte si amenajari ambinentale ale spatiilor publice care pot 

afecta calitatea peisajului urban, vizibilitatea catre monumente de arhitectura sau 
desfasurarea in bune conditii a circulatiei auto. 

Indicatori urbanistici obligatorii: 
Pentru UTR23 – zona de institutii si servicii se admite: 

- Regimul de inaltime maxim admis = P+1-2 
- P.O.T. maxim = 75% 
- C.U.T. maxim = 2 
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I. ZONA DE LOCUINTE 
Zone functionale 
LI - zona de locuinte individuale cu regim de inaltime P, P+1÷2 niveluri 
LC - zona de locuinte colective formata din ansambluri cu regim de inaltime P+1÷2 
niveluri 
Functiunea dominanta – locuirea, compusa din: 
- locuinte individuale unifamiliale cu un regim mic de inaltime (P–P+1÷2niveluri), cu 
caracter urban, izolate sau cuplate 
- locuinte colective sau semi-colective plurifamiliale, cuplate, de tip vila, formate 
din apartamente cu spatii comune utilizate in comun. 
Functiunile complementare admise: 
- servicii si echipamente private aferente zonelor de locuinte si alte activitati 
nepoluante si servicii compatibile cu functiunea de locuire; 
- odihna si agrement; 
- functiuni de sport 
- circulatie pietonala si carosabila; 
- stationare autovehicule (parcaje, garaje); 
- echipare tehnico-edilitara si constructii aferente. 
Utilizari admise: 
– locuinte individuale (unifamiliale) cu caracter urban, maximum P+2 niveluri 
(12,00m. la cornisa ) în subzonele LI 
– locuinte colective sau semi-colective (plurifamiliale) cu caracter urban, maximum 
P+2 niveluri (12,00m. la cornisa ) în subzonele LC 
– 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, alei pietonale si piste de 
biciclete private, parcaje, garaje, piscine exterioare private, spatii plantate, locuri 
de joaca pentru copii, amenajari de sport; 
Utilizari suplimentare admise in zonele mixte propuse: 
– servicii comerciale private aferente zonelor de locuinte: restaurant, bistro, 
cofetarie, cafenea, bar, club 
– servicii de sport private aferente zonelor de locuire: spatii anexe de deservire a  
dotarilor sportive, sala de antrenament pentru diferite sporturi sau sala de fitness si 
intretinere corporala, bazin acoperit, terenuri de sport in aer liber 
– administratie, paza, casa de oaspeti, servicii si dotari de deservire a functiunii de 
baza 
Utilizari interzise: 
- activitati producatoare de noxe, care genereaza trafic intens sau care prezinta 
riscuri tehnologice – incendii, explozii 
- functiuni industriale. 
Indicatori urbanistici obligatorii: 
Accese carosabile 
- accese carosabile pentru locatari; 
- accese de serviciu pentru colectarea deseurilor menajere si pentru accesul 
mijloacelorde stingere al incendiilor; 
- accese la garaje si parcaje. 
Regim de inaltime 
- Regimul de inaltime maxim admis este de trei niveluri supraterane. Suplimentar, 
este 
admisa o mansarda sau un nivel retras 
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- Inaltimea maxima admisa a cladirilor, masurata la cornişa superioara sau la aticul 
ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depasi 12,00m. 
- Inaltimea maxima admisa a cladirilor, masurata la coama acoperisului sau la 
aticul nivelului retras, în punctul cel mai inalt, nu va depasi 16,00m. 
Posibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului 
- P.O.T. 40% 
- C.U.T. 1,2 
Parcaje, spatii verzi, imprejmuiri 
- Se vor respecta articolele 33, 34 si 35 cu anexele aferente din R.G.U. republicat 
 

II. ZONA PENTRU UNITATI AGRICOLE 
Zone functionale 
A - zona de unitati agricole cu regim de inaltime P, P+1÷2 niveluri 
Functiunea dominanta – ferma agricola, compusa din: 
- unitati agricole de mici dimensiuni, de tip privat, aferente locuirii 
Functiunile complementare admise: 
- functiuni de locuire 
- functiuni comerciale cu caracter extraurban si servicii tehnice; 
- functiuni de sport 
- odihna si agrement; 
- circulatie pietonala si carosabila; 
- stationare autovehicule (parcaje, garaje); 
- echipare tehnico-edilitara si constructii aferente. 
Utilizari admise: 
- Exploatarea terenurilor în scopul productiei agricole: cultivarea produselor 
agricole, livezit, cultivarea vitei de vie, pasuni, fanete, solarii, rasadnite, sere, gradini; 
- Pepiniere viticole, pepiniere pomicole; 
- Plantatii de hamei si duzi; 
- Cultivarea plantelor cu folosinta industriala sau farmaceutica; 
- Amenajari piscicole; 
- Constructii zootehnice private de mici dimensiuni, neproductive, cu respectarea 
distantelor de protectie (grajduri, staule, padocuri) 
- Statie de cercetare agricola; 
- Depozitarea produselor agricole(hambare, soproane, magazii); 
- Lucrari si amenajari de imbunatatiri funciare; 
- Drumuri de exploatare agricola; 
- Anexe destinate personalului 
Utilizari suplimentare admise in zonele mixte propuse: 
– servicii comerciale cu caracter extraurban si servicii tehnice: alimentatie publica, 
comert alimentar, depozitare, distributie si desfacere produse comerciale, 
spalatorie auto, centru de cercetare, incubator afaceri, sediu birouri, sediu firma, 
vila, pensiune, parc activitati 
– servicii de sport: terenuri sport, spatii anexe de deservire a  dotarilor sportive, 
patinoar, teren golf, baza hipica 
– administratie, paza, casa de oaspeti, servicii si dotari de deservire a functiunii de 
baza 
Utilizari interzise: 
- constructii si activitati zootehnice productive, crescatorii 
- activitati producatoare de noxe, care genereaza trafic intens sau care prezinta 
riscuri tehnologice – incendii, explozii 
- functiunile industriale. 
Indicatori urbanistici obligatorii: 
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Accese carosabile 
- accese carosabile; 
- accese de serviciu pentru colectarea deseurilor menajere si pentru accesul 
mijloacelor de stingere al incendiilor; 
- accese la garaje si parcaje. 
Regim de inaltime 
- Regimul de inaltime maxim admis este de trei niveluri supraterane. Suplimentar, 
este 
admisa o mansarda sau un nivel retras 
- Inaltimea maxima admisa a cladirilor, masurata la cornişa superioara sau la aticul 
ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depasi 12,00m. 
- Inaltimea maxima admisa a cladirilor, masurata la coama acoperisului sau la 
aticul nivelului retras, în punctul cel mai inalt, nu va depasi 16,00m. 
Posibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului 
- P.O.T. 15% 
- C.U.T. 0.5 
Parcaje, spatii verzi, imprejmuiri 
- Se vor respecta articolele 33, 34 si 35 cu anexele aferente din R.G.U. republicat 
 
 

III. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA: 
 

UTR-rile reprezinta instrumentele operationale in sprijinul reglementarilor 
specifice din PUZ, se delimiteaza conventional pe baza criteriilor de omogenitate 
morfologica si functionala. Ele se contureaza prin strazi si limte cadastrale, pe baza 
functiunii predominante ce permite stabilirea categoriilor de interventie. 
 Stabilirea UTR-urlor pe zone functionale s-a facut in cadrul PUG 
 In cadrul PUZ, UTR-urile se preiau ca atare si se detaliaza pe initati si subunitati 
functionale 
 Pentru unitatile si subunitatile cu caracteristici similare se poate formula si 
aplica acelasi set de prescriptii. 
 Teritoriul propus de introdus in intravilan preia prescriptiile UTR23 pe care il 
extinde. 

Suprafata de teren aferenta amplasamentului studiat din intravilanul mun. 
Bacau isi pastreaza destinatia zonei functionale din cadrul unitatii teritoriale din 
care face parte (UTR23). Nu se modifica reglementarile existente ale UTR23.  

 
 

Responsabil urbanism si amenajarea teritoriului: arh. Valentin Cociorva 
Sef proiect: arh. Marius Vadeanu 

S.C. CREATIV PROIECT S.R.L. 
 


