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1.2. Rolul Regulamentului Local de Urbanism   
Prezentul regulament de urbanism, aferent Planulul Urbanistic Zonal, însoțește, explicitează și 
reglementează modul de aplicare a prevederilor PUZ referitoare la amplasarea și amenajarea 
construcțiilor din strada Gheorghe Donici, nr. 2, Municipiul Bacău, în conformitate cu prevederile 
din Regulamentul Local de Urbanism al PUG Municipiul Bacău. 

Terenul studiat, în suprafață de 7347 mp, se află în proprietatea S.C. CRISTAL-CONSTRUCT S.R.L. 

Regulamentul Local de Urbanism care face obiectul acestei documentații, cuprinde și detaliază 
prevederile referitoare la modul de utilizare al terenurilor și de amplasare, dimensionare, echipare 
edilitară și realizarea a construcțiilor situate în intravilanul Municipiului Bacău.  

 

1.3. Corelare cu alte documentații de urbanism 
Prezentul Regulament Local de Urbanism preia prevederile Planului Urbanistic General al 
Municipiului Bacău, aflat în vigoare.  

 

1.4. Condiții de aplicare 
Acest Regulament Local de Urbanism preia și detaliază prevederile Regulamentului General de 
Urbanism. Prezentul regulament are caracter director. Prevederile sale permit autorizarea directă, 
cu excepția situațiilor speciale și a derogărilor. În aceste cazuri, se va impune elaborarea unor 
Planuri Urbanistice Zonale sau a unor Planuri Urbanistice de Detaliu, după caz. În cazul în care 
prezentul regulament nu prevede condiții de reglementare specifice, se vor aplica prevederile 
Regulamentului General de Urbanism sau a altor reglementări specifice.  

 

1.5. Diviziune terenului în zone și subzone  
Prezentul Regulament Local de Urbanism preia și adaptează UTR-uri reglementate prin PUG 
Municipiul Bacău, aprobat prin HCL.  

Prezenta documentație s-a întocmit ca răspuns la Certificatul de Urbanism nr. 931 din 20.12.2019 si 
a Avizului de oportunitate nr. 1800 din 27.02.2020, in vederea desființării construcții existente, 
construirii unitate turistică cu facilități cazare, sală evenimente, depozit materiale sală evenimente, 
amenajare peisagistică și împrejmuire teren, organizare a execuției lucrărilor, strada Strada 
Gheorghe Donici nr.2, municipiul  Bacău, județ Bacău.  

În acest sens, se propune reîncadrarea terenului într-o nouă zonă funcțională: 

IS – ZONA INSTITUȚII PUBLICE 
Și introducerea unei noi subzone funcționale, aferente acesteia:  

IS.GD. – subzona instituții și alte categorii de servicii aflate pe strada Gheorghe Donici 
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2. GENERALITĂȚI 
 

2.1. Caracterul zonei  
2.1.1 Condiționări primare  
După aprobarea PUZ, se poate solicita elaborarea unui PUD sau se pot autoriza lucrările de 
construire pe baza PUZ, după caz.  
 

În situațiile în care nu este necesară elaborarea PUZ, autorizarea lucrărilor care aduc modificări indicilor 
urbanistici existenți, la nivel de parcelă sau înălțimi ale clădirilor, se va face în mod obligatoriu pe baza 
unul Plan Urbanistic de Detaliu, aprobat conform legii. Planul Urbanistic de Detaliu reglementează: 

a) Retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei; 

b) Accesurile auto și pietonale; 

c) Conformarea arhitectural-volumetrică; 

d) Modul de ocupare al terenului. 

Pentru reglementările cu caracter definitiv, specificat în cadrul prezentului regulament, nu se admit 
derogări prin PUZ sau PUD. 

 

2.1.2 Obiective de utilitate publică aflate în zonă  
Se vor respecta interdicțiile, temporare sau definitive, generate de obiectivele de utilitate publică, 
conform PUG. (cadrul legal: HG 525/1996 actualizată, Art. 16) 

 

2.1.3 Măsuri și recomandări  
Modernizarea, în funcție de necesități, a rețelei de străzi, a parcajelor publice și a rețelelor 
edilitare.  

Reabilitarea și amenajarea spațiilor libere publice, spațiilor verzi publice, planatațiilor stradale, 
precum și introducerea de piste pentru bicicliști, în lungul străzilor, după caz.  

 

Art. 1 – Tipuri de subzone funcționale 

- e – existente; 

- p – propuse. 

IS – zona pentru instituții publice și servicii cuprinde: 

• IS.a. – subzona instituții administrative 

• IS.as. – subzona instituții de asistență socială 

• IS.fb. – subzona instituții financiar-bancare și de asigurări 

• IS.co. – subzona instituții comerciale 

• IS.ct. – subzona instituții de cult 

• IS.c. – subzona instituții de cultură 

• IS.i. – subzona instituții de învățământ 
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• IS.s. – subzona instituții de sănătate 

• IS.cs. – subzona instituții și amenajări sportive 

• IS.ag. – subzona instituții de agrement 

• IS.t. – subzona instituții de turism 

• IS.sv. – subzona instituții de alte categorii de servicii 

 

 La acestea, se propune adăugarea unei noi subzone funcționale, specifică străzii Gheorghe Donici: 

• IS.GD. – subzona instituții și alte categorii de servicii aflate pe strada Gheorghe Donici 

 

Art. 2 – Funcțiunea dominantă a zonei 

- Instituții publice reprezentative, instituții publice de interes local sau regional, servicii, comerț, 
situate în clădiri independente sau cu alte funcțiuni (ex. la parterul blocurilor de locuit). 

- Zona cu instituții de interes public și/sau terenuri libere care, prin adăugarea de noi obiective, 
va conduce la ridicarea gradului de confort urban. 

Art. 3 – Funcțiunile complementare admise 

- Locuire; 

- Odihnă și agrement (spații verzi amenajare și platforme pietonale aferente obiectivelor 
propuse); 

- Circulații pietonale și carosabile; 

- Staționare autovehicule (parcaje, garaje); 

- Echipare tehnico-edilitară și construcții aferente. 
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3. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ 
 

Art. 4 – Utilizări admise 

Funcțiuni administrative, funcțiuni financiar-bancare, funcțiuni comerciale cu caracter urban, 
funcțiuni comerciale cu caracter extraurban, funcțiuni de cult, funcțiuni de cultură, funcțiuni de 
învățământ, funcțiuni de sănătate, funcțiuni de sport, funcțiuni de turism cu caracter intraurban, 
funcțiuni aferente infrastructurii de transport public, servicii aferente zonelor de locuire (servicii de 
proximitate), echipamente publice aferente zonelor de locuințe.  

 

Art. 5 – Utilizări admise cu condiționări 

Acestea au fost stabilite pentru subzonele în care este necesară obținerea unor avize sau acorduri, 
în condițiile specificate prin legislația în vigoare, pentru: 

(1) Protecția zonelor naturale de interes local (Art. 8 din RGU și Cap. II, pct. 4.6 din RLU al PUG 
Municipiul Bacău); 

- Nu este cazul 

(2) Protecția monumentelor și ansamblurilor istorice, în interiorul limitei marcate, cu raza de 100 
m (Art. 9 din RGU, Legea 41/1995, Legea 56/1998 și Cap. II, pct. 4.7 din RLU al PUG Municipiul 
Bacău): 

- Nu este cazul 

(3) Protecția infrastructurii feroviare (Art. 20 din RGU, Art. 29 din OUG 12/1998 și Cap. II pct. 6.3 
din RLU al PUG Municipiul Bacău);  

În scopul desfășurării în bune condiții a circulației feroviare și al prevenirii evenimentelor de 
cale ferată, se instituie zona de siguranță și zona de protecție a infrastructurii feroviare publice. 
Zona de siguranță a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâșiile de teren, în limită de 20 
m fiecare, situate de o parte și de alta a axei căii ferate, necesare pentru amplasarea 
instalațiilor de semnalizare și de siguranța circulației și a celorlalte instalații de conducere 
operativă a circulației trenurilor, precum și a instalațiilor și lucrărilor de protecție a mediului. 
 

(4) Protecția sistemelor de alimentare și distribuție cu energie electrică, termică, conductelor de 
gaze naturale, apă, canalizare și căilor de comunicație (Art. 11 din RGU și Cap. II pct. 5.2 din 
RLU al PUG Municipiul Bacău), conform avizelor instituțiilor de specialitate, de la care se vor 
obține traseele exacte ale rețelelor tehnico-edilitare majore, precun și condițiile obligatorii de 
amplasare a construcțiilor; 

(5) Protecția cursurilor de apă și a lucrărilor aferente cursurilor de apă (Art. 7 din RGU, Legea 
apelor nr. 107/1996 și Cap. II pct. 4.5 din RLU al PUG Municipiul Bacău); 

- Nu este cazul 

(6) Protecția sanitară față de cimitire, unități cu profil zootehnic, platforma de reziduuri solide și 
stația de epurare (Ordinul Ministerului Sănătății nr. 536/1997); 

- Nu este cazul 

(7) Protecția stației meteorologice (Art. 7 (3) din RGU, Legea apelor 107/1996 și Cap II pct. 4.5 din 
RLU al PUG Municipiul Bacău); 

- Nu este cazul 
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(8) Pentru instituțiile de învătământ, se admit clădiri de cazare în sistem internat. 

Art. 6 – Utilizări interzise 

Este interzisă realizarea de: 

• Construcții care prin destinație produc noxe, polarizează sau generează trafic auto intens sau 
pot genera riscuri tehnologice – unități / servicii de mică industrie sau cu profil agricol (Art. 12 
și Art. 14 din RGU și Cap. II pct. 5.3 și 5.5 din RLU al PUG Municipiul Bacău); 

• Construcții nereprezentative pentru oraș, care prin conformare, volumetrie sau aspect 
exterior, depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii (Art. 32 din 
RGU); 

• Construcții care nu sunt legate direct de activități permise în zonă; 

• Construcții cu caracter permanent sau provizoriu (tarabe, chioșcuri) pe domeniul public, fără 
obținerea avizelor legale; 

• Plantații înalte și de amenajări ambientale ale spațiiilor publice, care pot afecta calitatea 
peisajului urban, vizibilitatea către monumente de arhitectură sau desfășurarea în bune 
condiții a circulației auto; 

• Orice utilizări, altele decât cele admise la Art. 5 și Art. 5.  
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4. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR  
 

 4.1. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii   
Art. 7 – Criterii generale de amplasare și principii pe tipuri de dotări  

Se referă la: 

a) Cerere potențială; 

b) Zona deservită; 

c) Raza de servire; 

d) Suprafața minimă de teren / persoană. 

CRITERII GENERALE DE AMPLASARE 

Pe terenuri sau parcele unde pot fi asigurate: 

- Accesuri pietonale, carosabile și spații de parcare; 

- Amplasarea corectă în raport cu punctele cardinale și cu direcția vânturilor dominante; 

- Echipare tehnico-edilitară; 

- Condiții de siguranță în exploatare; 

 

Art. 8 – Orientarea față de punctele cardinale 

Se vor respecta prevederile Art. 17 și ale Anexei nr. 3 din RGU, precum și prevederile Cap. II pct. 6.1 
din RLU al PUG Municipiul Bacău. 

Se vor respecta prevederile normelor sanitare și tehnice, în vederea aigurării următoarelor cerințe: 
însorire, iluminat natural, perceperea vizuală a mediului ambiental din spațiile închise, precum și 
unele cerințe specifice legate de funcțiunea clădirii (ex. clădiri și ansambluri de cult). 

Se vor respecta Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și Ordinul Ministerului Sănătății 
nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de Igienă și a recomandărilor privind mediul de vizță al 
populației – Art. 2. 

 

Art. 9 – Amplasarea față de drumurile publice 

Se vor respecta prevederile Art. 18 din RGU și legislația specifică, din domeniu OUG nr. 43/1997, 
aprobată prin Lege nr. 82/1998, privind regimul juridic al drumurilor și Ordinul Ministerului 
Transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea 
străzilor.  

 

Art. 10 – Amplasarea față de căi ferate 

din administrația Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA: 

Se vor respecta prevederile Art. 20 din RGU, precum și prevederile Cap. II pct. 6.3 și ale Cap. IV.2., 
Art. 5 din RLU al PUG Municipiul Bacău. 

În scopul desfășurării în bune condiții a circulației feroviare și al prevenirii evenimentelor de 
cale ferată, se instituie zona de siguranță și zona de protecție a infrastructurii feroviare publice. 
Zona de siguranță a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâșiile de teren, în limită de 20 
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m fiecare, situate de o parte și de alta a axei căii ferate, necesare pentru amplasarea 
instalațiilor de semnalizare și de siguranța circulației și a celorlalte instalații de conducere 
operativă a circulației trenurilor, precum și a instalațiilor și lucrărilor de protecție a mediului. 

 

Art. 11 – Amplasarea față de aliniament 

Se vor respecta prevederile Art. 23 din RGU, prevederile Cap. II pct. 6.4, Cap. IV.2., Art. 5, Anexa cu 
profilele transversale din RLU al PUG Municipiul Bacău precum și Planșa 3.2 – Reglementări căi de 
comunicație din PUG Municipiul Bacău. 

Se va asigura coerența fronturilor stradale existente, prin luarea în considerare a situației vecinilor 
imediați și a caracterului general al străzii. Regimul de aliniere va respecta caracterul zonei, fiind 
preluată alinierea existentă, cu o retragere de 5 m de la aliniament. 

 
Art. 12 – Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei 

Se vor respecta prevederile Art. 24 din RGU, prevederile Cap. II pct. 6.5 din RLU al PUG Municipiul 
Bacău precum și cu respectarea și conservarea specificului țesutului urban, având o anumită 
tipologie de amplasare a construcțiilor. 

Clădirile se vor retrage față de limitele laterale ale parcelelor care nu prezintă calcane, cu o distanță 
minimă egală cu jumătatea înălțimii lor, măsurată la cornișa superioară sau atic, în punctul cel mai 
înalt, dar nu mai puțin de 3.00 m.  

Clădirile se vor alipi limitelor laterale ale parcelelor, în cazurile în care acestea prezintă calcane, dar 
nu pe o adâncime mai mare de 15,00 m, măsurată de la aliniament, după care se vor retrage de la 
ambele limite laterale ale parcelelor cu o distanță minimă egală cu jumătatea înălțimii lor, 
măsurată la cornișa superioară sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 3.00 m.  

Clădirile se vor retrage față de limitele posterioare ale parcelelor cu o distanță egală cu jumătatea 
înălțimii lor, măsurată la cornișa superioară sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 
5.00 m.  

 

Art. 13 – Amplasarea clădirilor unele față de altele, pe aceeași parcelă 

Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu ½ din înălțimea clădirii 
mai înalte, măsurată la cornișă sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 5,00 m.  

Fac excepție situațiile în care ambele clădiri prezintă, spre interspațiul dintre ele, exclusiv spații 
anexe sau spații de circulație internă, situație în care distanța minimă se poate reduce la ¼ din 
înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau atic, în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin 
de 3,00 m. 

  

4.2. Reguli cu privire la asigurarea accesurilor obligatorii  
Art. 14 – Accesuri carosabile 

Se vor respecta prevederile Art. 25 și ale Anexei nr. 4 din RGU, precum și prevederile Cap. II pct. 7.1 
din RLU al PUG Municipiul Bacău. 

Caracteristicile accesurilor trebuie să permită, în toate cazurile, satisfacerea regulilor minimale 
privind asigurarea accesului mijloacelor de stingere a incendiilor, de protecție civilă și salvare.  

Art. 15 – Accesuri pietonale 
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Se vor respecta prevederile Art. 26 din RGU, precum și prevederile Cap. II pct. 7.2 din RLU al PUG 
Municipiul Bacău. 

Accesurile pietonale vor fi conformate în așa fel încât să permită circulația persoanelor cu 
dizabilități și a celor care folosesc mijloace specifice de deplasare. 

 

4.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară  
Art. 16 – Racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente 

Se vor respecta prevederile Art. 27 din RGU, precum și prevederile Cap. II pct. 8.1 din RLU al PUG 
Municipiul Bacău. 

 

Art. 17 – Realizarea de rețele tehnico-edilitare 

Se vor respecta prevederile Art. 28 din RGU, precum și prevederile Cap. II pct. 8.2 din RLU al PUG 
Municipiul Bacău. 

Toate construcțiile se vor racorda la rețelele edilitare publice. 

Se interzice canalizarea apelor meteorice înspre domeniul public sau înspre parcelele vecine. 

Firidele de branșare vor fi integrate în împrejmuire, îngropate sau înzidite în construcție. 

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV, etc.). 

 

4.4. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și a construcțiilor 
Art. 18 – Parcelare 
Se vor respecta prevederile Art. 30 din RGU, precum și prevederile Cap. II pct. 9.1 din RLU al PUG 
Municipiul Bacău. 

 

Art. 19 – Înălțimea construcțiilor 
Se vor respecta prevederile Art. 31 din RGU, precum și prevederile Cap. II pct. 9.2 din RLU al PUG 
Municipiul Bacău. 

 

Art. 20 – Aspectul exterior al construcțiilor 
Se vor respecta prevederile Art. 32 din RGU, precum și prevederile Cap. II pct. 9.3 din RLU al PUG 
Municipiul Bacău. 

Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă și va exprima caracterul programului. Se interzice 
realizarea de partișe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Materialele folosite vor fi de bună 
calitate, în acord cu programul și arhitectura clădirilor. 

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se totodată unui concept 
coerent pentru imaginea urbană a spațiilor publice. 

 

 

 

 

 



PLAN URBANISTIC ZONAL DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE, CONSTRUIRE UNITATE 
TURISTICĂ CU FACILITĂȚI CAZARE, SALĂ EVENIMENTE, DEPOZIT MATERIALE SALĂ EVENIMENTE, 
AMENAJARE PEISAGISTICĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR, 
STRADA GHEORGHE DONICI NR.2, MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚ BACĂU 

PROIECTANT URBANISM: SC WOLFHOUSE PRODUCTIONS SRL  
 
 

13   

Art. 21 – Posibilități maxime de ocupare și utilizare a terenurilor 

Procent maxim de ocupare a terenului – POT  

Se vor respecta prevederile art. 15 și Anexa nr. 2 din RGU, precum și prevederile Cap. II pct. 5.5 din 
RLU al PUG Municipiul Bacău. 

Se admite un POT maxim de 75%. 

 

Coeficientul de utilizare a terenului – CUT 

Se admite un CUT maxim de 2,0. 

 

 4.5. Reguli cu privire la amplasarea pe parcele, spații verzi și împrejmuiri  
Art. 22 – Parcaje 

Se vor respecta prevederile art. 33 și Anexa nr. 5 din RGU, precum și prevederile Cap. II pct. 10.1 din 
RLU al PUG Municipiul Bacău. Acestea se vor realiza pe baza normelor tehnice de specialitate. 

Necesarul de parcaje va fi dimensionat prin însumarea parcajelor necesare pentru fiecare funcțiune 
în parte, propusă spre a fi construită.  

 

Art. 23 – Spații verzi 

Se vor respecta prevederile art. 34 și Anexa nr. 6 din RGU, precum și prevederile Cap. II pct. 10.2 din 
RLU al PUG Municipiul Bacău. 

Eliminarea vegetației înalte, mature, este interzisă, cu excepția situațiilor în care aceasta reprezintă 
un pericol iminent pentru siguranța persoanelor, sau bunurilor, sau în cazul în care este împiedicată 
realizarea unei construcții. 

Pentru fiecare arbore matur tăiat, în condițiile prezentului regulament, se vor planta în interiorul 
aceleiași parcele, sau în spațiul public adiacent, minimum trei arbori din specia căreia i-a aparținut 
arborele tăiat.  

Parcajele la sol, vor fi plantate cu câte un arbore la fiecare patru locuri de parcare.  

Plantațiile de aliniament se vor realiza cu respectarea Normelor tehnice de specialitate (Ordinul 
Ministerului Transporturilor nr. 47/1998 și nr. 49/1998). 

 

Art. 24 – Împrejmuiri 

Se vor respecta prevederile art. 35 din RGU, precum și prevederile Cap. II pct. 10.3 din RLU al PUG 
Municipiul Bacău. 

Împrejmuirile nu trebuie să intre în contradicție cu aspectul general al zonei, degradând valorile 
general acceptate ale arhitecturii și urbanismului. 

 

  

Coordonator Proiect Urbanism   

Urb. Cristina PAVELESCU  
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